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Tæplega 28% úthlutaðra lóða 
í Vatnsendahlíð, Rjúpnahæð og 
Hnoðraholti á þessu ári hefur ver-
ið skilað aftur, en um 15% þeirra 
hefur verið endurúthlutað. Um er 
að ræða um 540 lóðir sem úthlutað 
var. Ef hver lóð hefur lagt sig á um 
15 milljónir króna má búast við að 
bæjarsjóður Kópavogs hafi orðið 
af um 1,8 milljarði króna tekjum. 
Ekki er líklegt að mikil eftirsókn sé 
eftir lóðum meðan þetta ástand rík-
ir í efnahagsmálum þjóðarinnar. 
Lóðir sem koma inn eru almennt 
auglýstar og svo eru dæmi þess að 
lóðarhafi hafi fengið heimild til að 
færa sig af einni lóð á aðra.

Geir Marelsson lögmaður hjá 
tæknideild Kópavogsbæjar segir 

að í septembermánuði hafi verið 
úthlutað 10 lóðum svo ekki hafi ver-
ið algjör stöðvun hvað varðar úthlut-
anir. Hann segir að búast megi við 
að fáar umsóknir berist nú meðan 
ástandið í efnahagslífi þjóðarinnar 
sé í svo mikilli óvissu sem raun beri 
vitni. Þannig hefur gengi dollars 
hækkað um 80% á síðasta eina og 
hálfa ári.

Samkvæmt upplýsingum Kópa-
vogsblaðsins úr byggingageiranum 
er allt eins búist við að hartnær öll-
um úthlutuðum lóðum í Kópavogi 
verði skilað enda fáist engin fyrir-
greiðsla í bönkum til byggingafram-
kvæmda. Einstaklingar, sem sækja 
um byggingarrétt, skulu leggja 
fram skriflega staðfestingu án fyrir-

vara frá banka eða lánastofnun um 
greiðsluhæfi og mögulega lánafyr-
irgreiðslu umsækjanda vegna fyrir-
hugaðrar húsbyggingar. Í auglýsing-
um um úthlutun á byggingarétti skal 
tilgreina lágmarksviðmið eins og 
það er á hverjum tíma skv. ákvörð-
um bæjarráðs. Samkvæmt ákvæð-
um lóðarleigusamninga í Kópavogi 
er lóðarhöfum skylt að hlíta þeim 
tímamörkum að hús skuli fullgert 
að utan, lóð grófjöfnuð í rétthæð 
og rykbundin og gróðri komið fyrir, 
svo og gengið frá mörkum við aðar 
lóðir, götur og/opin svæði, innan 3ja 
ára frá því að lóð var byggingarhæf. 
Varla verður gengið hart eftir þessu 
ef engir fjármunir fást til að ljúka 
framkvæmdum.
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Þau Kristín Sigurrós Jónsdóttir, Hólmfríður Arndal Jónsdóttir, Jóhannes Viggósson og Jónas Björnsson áttu fyrir   
skömmu stefnumót við listagyðjuna í Gullsmára í Kópavogi, heimili eldri borgara. Þau hittast þar ásamt fleirum tvo 
morgna í viku og mála með olíu eða vatnslitum, ræða verk hvers annars, leiðbeina hvort öðru og skiptast á skoðunum 
um ágæti þess sem þau eru að gera. Þarna ríkir mikill samhugur og gleði þar sem sköpunargáfan fær að njóta sín.
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Fjölmennt á kynning-
arfundi um svæðis-
skipulag Kársnesins

Rúmlega 200 manns komu á 
kynningarfund í Kársnesskóla í 
lok septembermánaðar um breyt-
ingu á svæðisskipulagi á Kársnesi. 
Skipulags- og umhverfissvið Kópa-
vogsbæjar efndi til fundarins fyrir 
hönd samvinnunefndar um svæð-
isskipulag höfuðborgarsvæðis-
ins. Birgir Sigurðsson, sviðsstjóri 
skipulags- og umhverfissviðs, 
annaðist kynninguna og sat svo 
fyrir svörum ásamt ýmsum sér-
fræðingum á mismunandi sviðum 
skipulagsvinnu. Á fundi samvinnu-
nefndarinnar 8. september 2008 
var samþykkt að Kópavogsbær 
kynnti tillögu að breytingu á svæð-
isskipulagi höfuðborgarsvæðisins 
2001-2024. Umrædd breyting nær 
til byggðasvæðisins „Kópavogur 
vestur“ og felur í sér að nýr bygg-
ingarreitur fyrir blandaða byggð 
til 2024 verður skilgreindur vest-
ast á nesinu og nær yfir núver-
andi iðnaðar- og hafnarsvæði og 
landfyllingar. Auk þess er gert ráð 
fyrir um 1 hektara nýrri landfyll-
ingu sem skilgreind verður sem 
opið, óbyggt svæði. Heildarfjöldi 
íbúða á svæðinu „Kópavogi vest-
ur“ er áætlaður 10.050 eftir breyt-
ingu í stað 9.250. Fjölgunin nem-
ur um 800 íbúðum. Heildarstærð 
atvinnuhúsnæðis eftir breyting-
una er áætluð 613.000 m2 í stað 
623.000 m2 eða fækkun fermetra 
í atvinnuhúsnæði um 10.000 á 
svæðinu „Kópavogi vestur.“

Hækkun á heitavatni 
mótmælt

Á fundi bæjarráðs Kópavogs 25. 
september sl. samþykktu fulltrúar 
alla flokka sem sæti eiga í bæjar-
ráði eftirfarandi tillögu:

,,Bæjarráð Kópavogs mótmælir 
harðlega ákvörðun stjórnar Orku-
veitu Reykjavíkur um 10% hækk-
un á heitavatnsgjaldi. Hækkunin 
er sem olía á verðbólgubál og 
kemur því á versta tíma.  Þá skjóti 
það skökku við að hækkunin skuli 
rökstudd með vísan til fjárfestinga 
Orkuveitunnar, en það geti vart 
hafa verið ætlunin að þær myndu 
leiða til slíkra verðhækkana hjá 
almenningi. Bæjarráð Kópavogs 
skorar á eigendur Orkuveitunn-
ar, þar sem Reykjavíkurborg fer 
með langstærstan eignarhlut, að 
endurskoða ákvörðunina.” Undir 
þessi mótmli rita bæjarfulltrúarn-
ir Ómar Stefánsson  Gunnsteinn 
Sigurðsson  Ármann Kr. Ólafsson, 
Hafsteinn Karlsson, Guðríður Arn-
ardóttir og Ólafur Þór Gunnars-
son.

Skólavísindasjóður 
fagstétta

Guðríður Arnardóttir Sam-
fylkingu lagði fram á fundi bæj-
arstjórnar 23. september sl. svo-
fellda tillögu:

,,Bæjarfulltrúar Samfylkingar-
innar leggja til að stofnaður verði 
skólavísindasjóður fagstétta í 
Kópavogi.  Hlutverk þessa sjóðs 
skal vera að styrkja skólastarf 
í Kópavogi með því að úthluta 
styrkjum árlega til þróunarverk-
efna í bænum.  Sérstök stjórn 
sjóðsins skal koma saman árlega, 
fara yfir umsóknir og úthluta.  
Bæjarstjórn Kópavogs ákveður 
við gerð fjárhagsáætlunar hver 
styrkupphæð skal vera ár hvert.” 
Tillaga Samfylkingarinnar var 
felld með 6 atkvæðum gegn 4 en 
Hafsteinn Karlsson skólastjóri og 

bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar 
vék af fundi meðan hún var til 
afgreiðslu.

Skyndihjálparnám-
skeið fyrir íþrótta-
þjálfara

Á fundi íþrótta- og tómstunda-
ráðs 25. september sl. var tekið 
fyrir erindi frá HK vegna nýbúa og 
skyndihjálparnámskeiða. ÍTK hvet-
ur íþróttafélögin til að kynna fyrir 
nýbúum niðurgreiðslur bæjarins 
vegna tómstunda- og íþrótta og 
vísar jafnframt til afgreiðslu ÍTK 
26. maí sl.  þar sem samþykktur 
var styrkur til félagsins vegna þró-
unarverkefnis varðandi mál inn-
flytjenda og fordóma. Íþróttafull-
trúa var falið að skoða möguleika 
á sameiginlegu skyndihjálparnám-
skeið fyrir þjálfara íþróttafélagana 
í Kópavogi. Á fundinum upplýsti 
íþróttafulltrúi jafnframt að gert 
yrði ráð fyrir endurbótum á körfu-
boltavöllum í Kópavogi við gerð 
næstu fjárhagsáætlunar.

Nýir leikskólar
Á fundi leikskólanefndar 30. 

september sl. var farið yfir hug-
myndir af teikningum af nýjum 
leikskóla við Austurkór. Lovísa 
Ólafsdóttir, Jóna Björk Gísladóttir 
og Unnur Arna Jónsdóttir munu 
skoða teikningar betur með starfs-
mönnum fræðslusviðs. Formað-
ur leikskólanefndar, Samúel Örn 
Erlingsson, upplýsti að teikningar 
af leikskóla við Funahvarf væru 
væntanlegar og viðbygging við 
Marbakka væri í fullum gangi. 
Ákveðið var að fara yfir stefnu-
mótun í sérkennslu og jafnframt 
ræddi leikskólanefnd um tölvu-
væðingu leikskólanna og upplýs-
ingaflæði til foreldra t.d. í gegnum 
heimasíður og mikilvægi þess að 
uppfæra heimasíður reglulega.

Um 50% aukning 
íbúða á Kópavogstúni 
2 – 4

Skipulagsnefnd  tók fyrir á 
fundi 16. september sl. að nýju 
erindi K.Rark arkitekta vegna 
Kópavogstúns 2 – 4, en í erind-
inu felst að fjölga íbúðum úr 18 í 
26. Ekki er um að ræða stækkun 
á byggingarreit eða auknu bygg-
ingarmagni. Skipulagsstjóra var 

falið að ræða við lóðarhafa um 
fjölgun bílastæða. Tillagan var 
auglýst 16. júní til 15. júlí 2008 
með athugasemdafresti til 29. júlí 
sl.,og bárust nokkrar athugasemd-
ir. Á fundi skipulagsnefndar 16. 
september sl. er erindið lagt fram 
að nýju ásamt nýjum gögnum. Í 
erindinu felst að fjölga íbúðum úr 
18 í 28. Ytri byggingarreitur á suð-
vesturhlið húss er stækkaður um 
2,5 metra fyrir dýpri svalir. Ein-
nig er gert ráð fyrir að stigahús 
fari 2 metra út fyrir byggingarreit. 
Bílageymsla stækkar um 350 m2 
og aðkoma að henni breytist. Bíla-
stæðum fjölgar um 12. Skipulags-
nefnd samþykkir  að tillagan verði 
auglýst í samræmi við 25 gr. skipu-
lags- og byggingarlaga nr. 73/1997 
og vísar tillögunni til afgreiðslu 
bæjarráðs.

HSSK vill stærri lóð
Hjálparsveit skáta í Kópavogi 

hefur sótt um lóð undir vaxandi 
starfsemi sveitarinnar. Skipulags-
nefnd fjallaði nýlega um helstu 
stærði í tengslum við umsókn-
ina. Samþykkt var að bíða frekari 
deiliskipulagsvinnu við Kársnes 
– vesturhluta.

Ekki í samræmi við 
skipulags- og bygg-
ingaskilmála

Umhverfisráð hefur nokkrum 
sinnum fjallað um erindi frá Heil-
brigðiseftirliti þar sem fjallað er 
um kvartanir, ábendingar og fyr-
irspurnir frá íbúum í Vatnsenda-
hverfi vegna frágangs á gerðum 
við hesthús á íbúðarhúsalóðum. 
Fram kemur að Heilbrigðiseft-
irliti er ekki kunnugt um hvort 
þessi frágangur sé í samræmi 
við samþykkt skipulag eða sam-
þykktar teikningar. Í erindinu er 
vakin athygli á þessu máli og enn 
fremur að heilbrigðiseftirliti sé 
ekki kunnugt um hvort frágang-
ur í kring um taðgeymslur sé í 
samræmi við vilja bæjaryfirvalda. 
Nýlega óskaði umhverfisráð eftir 
því við byggingafulltrúa að gerð 
yrði skoðun á núverandi ástandi 
fragangs á gerðum við hesthús 
á svæðinu og að þau verði í sam-
ræmi við gildandi skipulagsskil-
mála. Umhverfisráð telur ljóst að 
skipulags- og byggingarskilmálar 
fyrir umræddar lóðir séu brotnir 
hvað varðar frágang gerða og vís-
ar málinu til úrlausnar bygginga-
fulltrúa.
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A lmenningur hefur miklar áhyggjur af efnahagsástandinu og 
það á jafnt við um þá sem reka heimili og fyrirtæki. Sumir eru 
jafnvel gripnir örvæntingu. Það blasir við að lífskjör í landinu 

hafa rýrnað verulega á skömmum tíma. Síðustu daga hefur gengi krón-
unnar verið í frjálsu falli. Fyrirsjáanlegt er að mörgum heimilum og 
fyrirtækjum verður nánast ómögulegt að standa undir greiðslubyrði 
af erlendum lántökum. Allur innflutningur hækkar, aðföng fyrirtækj-
anna og neyzluvara almennings hækkar og verðbólgan eykst. Þá rýkur 
greiðslubyrði verðtryggðra lána heimilanna upp úr öllu valdi og marg-
ir hafa áhyggjur af því að geta ekki staðið í skilum. Góðærið er búið og 
því miður reyndist lendingin afar hörð. Nýr gjaldeyrisskiptasamningur 
virðist vera í burðarliðnum við Rússa, nokkuð sem engan gat rennt 
grun í fyrir aðeins örfáum vikum síðan en er skrárri kostur en að leita 
á náðir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem er algjört neyðarúrræði. Fárviðr-
ið í efnahagslífinu að undanförnu breytir örugglega afstöðu margra 
Íslendinga til Evrópusambandsaðildar og evrunnar. Við þurfum að 
læra af mistökunum og draga þá til ábyrgðar sem hugsanlega bera 
ábyrgð, auka stöðugleikann í hagkerfinu, draga úr gríðarlegri misskipt-
ingu launa og leysa upp, ef mögulegt er, eigna og valdatengslin í fjár-
málalífinu sem gera hagkerfið svo viðkvæmt fyrir áföllum.

Gleyma hugarangistinni

Þ rátt fyrir þessa óáran, og kannski vegna hennar, hamstrar fólk 
nauðsynjavörur sem aldrei fyrr, meðal annars þar sem enn ný 
verslunarmiðstöð opnar, enda er fátt verra en sú óvissa sem 

ríkir hérlendis nú. En aðrir láta ekki depurðina ná tökum á sér. Fjöldi 
manns hefur séð suður-ameríska menningarhátíð frá Ekvador sem nú 
stendur sem hæst, og þannig létt lundina. Digraneskirkja býður upp á 
kyrrðarstund síðdegis alla daga fyrir þá sem vilja öðlast sálarró í þess-
um þrengingum en enn aðrir leita sér dægradvalar t.d. með því að fara 
og horfa á íþróttaleiki, og til þess hafa Kópavogsbúar mörg tækifæri. 
Þannig er hægt að fara upp í Digranes og horfa á handboltalið HK eða 
í Smárann þar sem Breiðablik leikur körfubolta, allt leikir í hæsta gæða-
flokki á Íslandi. Við að horfa á tvísýnan boltaleik gleymist oft hugarang-
istin, og það er vel þótt um skamman tíma sé.

Vináttumánuður í 
Hjallaskóla

A llur septembermánuður var í Hjallaskóla í Kópavogi kallaður 
mánuður ,,vináttu.” Þessum ,,vingjarnlega” mánuði lauk svo 
með vinabekkjadegi á síðasta degi mánaðarins, 30. september. 

Tilgangur vinabekkjardagsins er að mynda tengsl milli eldri og yngri 
nemenda og minnka með því líkur á stríðni og einelti. Það er löngu 
tímabært að gera eitthvað virkilega áhrifaríkt til þess að hefta einelti 
í skólum sem er algengara en margan grunar, og margir skólar taka á 
með miklum og þykkum silkihönskum. Enginn sem ekki hefur reynt 
það veit hversu alvarlegt það getur að þurfa að líða einelti, jafnvel 
alla grunnskólagönguna án þess að skynja neina hjálp frá samfélaginu 
eða skólastjórnendum. Nemendur eiga hiklaust að segja frá því ef þeir 
verða þess áskynja ef einhver verður fyrir einelti. Framtak Hjallaskóla 
verðskuldar lof og er öðrum skólum til eftirbreytni, ekki bara í Kópa-
vogi heldur um allt land.

     Geir A. Guðsteinsson

Áhyggjufullir 
Íslendingar

OKTÓBER 2008
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Ungmennasamband Kjalarnes-
þings (UMSK) er aðili að Íþrótta- 
og Ólympíusambandi Íslands 
(ÍSÍ) og Ungmennafélagi Íslands 
(UMFÍ). Innan sambandsins 
eru ungmenna- og íþróttafélög 
í Bessastaðahreppi, Garðabæ, 
Kópavogi, Seltjarnarnesi, Mos-
fellsbæ og Kjós. Félagar eru 
um 35.000 talsins og eru flestir 
í Kópavogi. Samkvæmt nýjustu 
aðildartölum er fjölmennasta 
félagið innan UMSK Breiðablik 
með 8.400 félaga, HK er með 
4.200 félaga og Gerpla með 
3.400 félaga, en utan Kópavogs 
er fjölmennasta félagið Aftureld-
ing í Mosfellsbæ með 4.200 og 
síðan Stjarnan í Garðabæ með 
3.400 félaga. Formaður sam-
bandsins er Valdimar L. Friðriks-
son og framkvæmdastjóri Valdi-
mar Smári Gunnarsson, en af 
8 stjórnarmönnum UMSK býr 
helmingur, eða 4 stjórnarmenn, 
í Kópavogi.

Valdimar Smári Gunnarsson tók 
við sem framkvæmdastjóri UMSK 
1. mars sl. en áður starfaði hann 
í 9. ár hjá UMFÍ og sá þar m.a. um 
fræðslumál og erlend samskipti, 
en í millitíðinni starfaði hann hjá 
Reykjavíkurborg sem frístunda-
ráðgjafi. Hann segir að hjá UMSK 
liggi fyrir spennandi verkefni og 
það hafi valdið því öðru fremur 
að hann hafi þegið að taka að sér 
starfið sem honum var boðið.

,,Það eru breyttir tímar og við 
þurfum að skoða hvort starfsemi 
UMSK sé í takt við tíðarandann og 
breyta henni í þá veru sem stjórn-
in telur heppilegasta.

Ég er menntaður íþróttakennari 
og var ,,gutlari” í íþróttum sjálfur 
en var aldrei beinn þátttakandi í 
íþróttakeppni á Landsmótum ung-
mennafélaganna. En ég bjó vestur 
á Bíldudal og var í Íþróttafélagi 

Bíldælinga og þar var hefð að fara 
á landsmót, bæði hjá keppendum 
og fleirum. Á Vestfjörðum voru 
haldin mjög öflug héraðsmót, t.d. 
á Núpi, sem allflestir sóttu sem 
þar bjuggu,” segir Valdimar Smári 
Gunnarsson.

- Þú hefur væntanlega sótt síð-
asta landsmót ungmennafélag-
anna sem var haldið í Kópavogi á 
vegum UMSK. Hvernig fannst þér 
takast til?

,,Ég var dómari í ringó sem 
eldri borgarar kepptu í, en þetta 
var í fyrsta skipti sem keppt var í 
þeirri íþrótt á landsmóti. Það var 

alveg ógurlega gaman. Mótið var 
gott og skemmtilegt en það var 
óvenjulegt að því leiti að þarna 
voru eiginlega engar tjaldbúðir 
eins og venja er til þegar mótið er 
á landsbyggðinni og setur mjög 
skemmtilegan svip á mótssvæð-
ið. Tjaldbúðalífið hefur verið stór 
hluti af mótinu.”

Aðlaga ungmennalands-
mót breyttum tíma

- Viltu kannski að landsmótin 
verði ekki nær höfuðborgarsvæð-
inu en í Borgarfirði í vestri og á 
Selfossi í suðri?

,,Það er mikilvægara að aðlaga 
landsmótin að breyttum tíma og 
þróa þau frekar en að ákveða hvar 
eða hvar ekki þau eiga að fara 
fram. Það hefur allt of lítið ver-
ið rætt um þessi mál, ungmenna-
hreyfingin þarf vissulega að fara 
í vissa naflaskoðun hvað varðar 
landsmótshald. Ég vil að áfram 
verði keppt í greinum sem hafa 
jafnframt vakið sérstaka athygli 
á landsmótunum, s.s. í pönnu-
kökubakstri og dráttarvélaakstri. 
En auðvitað eigum við að vera 
óhrædd við að breyta, það hef-
ur verið Akkileasarhæll þessara 
móta að menn hafa verið allt of 
hræddir og tregir við að breyta. 

Það má t.d. endurkskoða stiga-
keppni mótsins milli félaganna og 
leita leiða leiða til að fjölga þátt-
takendum. UMSK hefur t.d. sent 
eitt fótboltalið á mótið en opna 
þarf leiðir til að fleiri lið eigi mögu-
leika á þátttöku, standi til þess 
vilji.”

Valdimar segir aðspurður      
þegar hann er spurður hvort 
dráttarvélaakstur sé íþrótt að 
hann hafi aldrei séð það skráð 
að landsmót sé bara íþróttamót. 
Línubeiting var keppnisgrein fyrir 
nokkrum árum síðan en var lögð 
af vegna dræmrar þátttöku. Það 
var þó keppnisgrein sem tengdist 
atvinnulífinu með áþreifanlegum 
hætti. Valdimar er þó ekki með 
neinar hugmyndir um nýjar keppn-
isgreinar á næsta ungmennalands-
móti sem haldið verður á Akur-
eyri en ítrekar að landsmótin eigi 
að þróast út í fjöldaþátttöku, með 
þátttöku alls almennings.

Fela skrifstofu UMSK  
frekari verkefni

- Nokkuð hefur verið rætt um það 
í Kópavogi að rétt væri að stofna 
þar íþróttabandalag, m.a. til þess 
að auðvelda og einfalda samskipti 
íþróttafélaganna í Kópavogi við 
bæjaryfirvöld. Hvaða áhrif hefði 
það á rekstur UMSK ef af því yrði?

,,Helmingur félaga innan UMSK 
er í Kópavogi og það mundi auð-
vitað minnka sambandið sem því 
næmi. Stærsta félagið, Breiðablik, 
mundi þá tilheyra þessu íþrótta-
bandalagi og þar með ekki inn-
an vébanda UMSK og þar með 
ekki innan UMFÍ og þátttakandi 
á ungmennalandsmótum meðan 
íþróttabandalög hafa ekki feng-
ið þar aðild, en hafa þó fengið 
takmarkaðan keppnisrétt. En á 
meðan ekki hefur verið stofnað 
íþróttabandalag í Kópavogi, og ég 
veit ekki hvort verður, ætti íþrótta-
félögin í Kópavogi að styrkja starf-
semi UMSK enn frekar og jafnvel 
fela skrifstofu UMSK frekari verk-
efni sem íþróttabandalag mundi 
sinna.”

- Sú spurning hefur brunnið á 
íþróttahreyfingunni til fjölda ára 
hvort ekki eigi að sameina UMFÍ 
og ÍSÍ, en mjög mikið ber þar á 
milli. Er það ekki íþróttahreyfing-
unni til góða að af því verði?

,,Ég held að það sé styttra í það 
en margan grunar. Sama staða var 
uppi í Danmörku fyrir tveimur 
árum síðan en nú eru þar viðræð-
ur í gangi um sameiningu þessara 
samtaka. Það er svo margt sem 
við gætum sinnt betur á Íslandi ef 
þessi samtök væri sameinuð. Það 
er svo margt innan íþróttanna 
sem við náum ekki að sinna vegna 
fjárskorts og skorts á mannafla, 
en gætum gert með sameiginlega 
með nokkurri reisn, t.d. í íþrótt-
um fyrir aldraðra, skólaíþróttum 
og íþróttum innan fyrirtækja, þ.e. 
íþróttum sem ekki eru stundaðar 
sem keppnisíþróttir.”

- Skrifstofa UMSK er í Laugardaln-
um, þ.e. ekki á félagssvæði UMSK. 
Hefur aldrei komið til greina að 
flytja hana á félagssvæði UMSK, 
t.d. í Kópavog? Hafa aldrei heyrst 
neinar gagnrýnisraddir í þá veru?

,,Ég hef heyrt raddir í þá veru. 
Ef hún yrði flutt væri eðlilegast 
að það væri til Kópavogs þar sem 
flestir eru félagarnir auk þess sem 
Kópavogur er miðsvæðis á félags-
svæði UMSK. En vissulega njótum 
við þess í dag að vera hér í Laug-
ardalnum í samstarfi við önnur 
íþróttasamtök og í nálægð við ÍSÍ,” 
segir Valdimar Smári Gunnarsson 
framkvæmdastjóri Ungmennasam-
bands Kjalarnesþings.
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Eðlilegast að skrifstofa UMSK 
flytji til Kópavogs verði af flutningi

Valdimar Smári Gunnarsson, framkvæmdastjóri UMSK.

Það er mikilvægara að aðlaga landsmótin 
að breyttum tíma og þróa þau frekar en að 
ákveða hvar eða hvar ekki þau eiga að fara 

fram. Það hefur allt of lítið verið rætt um 
þessi mál, ungmennahreyfingin þarf vissu-

lega að fara í vissa naflaskoðun hvað varðar 
landsmótshald. Ég vil að áfram verði keppt í 
greinum sem hafa jafnframt vakið sérstaka 
athygli á landsmótunum, s.s. í pönnuköku-

bakstri og dráttarvélaakstri.

Sunnudagaskóli, og starf fyrir 
6-9 ára börn á Vatnsenda

Opið hús og kaffisala

Á sunnudögum kl. 11-12 er sunnudagaskóli í Fríkirkjunni Kefas 
fyrir börn af Vatnsendasvæðinu. Þar er góð fræðsla, mikið sungið, 
föndrað, farið í leiki og í lok hverrar stundar fá börnin létta hressingu 
og límmiða í sérstaka kirkjubók. Einnig koma skemmtilegar brúður í 
heimsókn hvern sunnudag. 

Þriðjudaginn 30. september hófst einnig starf fyrir börn á aldri-
num 6-9 ára af Vatnsendasvæðinu. Samverustundir eru hvern  
þriðjudag milli kl. 17-18 og lögð er áhersla á að hver stund sé 
skemmtileg og upppbyggileg. Þær verða byggðar upp á fræðslu, 
söng, leik og fleiru sem hressir krakkar hafa gaman af. 

Foreldrum eða öðrum aðstandendum er velkomið að hafa samband 
í kefas@kefas.is til að fá nánari upplýsingar eða í síma 564-1124. 
Öll börn, foreldrar eða aðrir aðstandendur eru hjartanlega velkomin!

Laugardaginn 11. október verður opið hús og kaffisala í 
Fríkirkjunni Kefas frá kl. 14-17. Hægt verður að skoða kirkjuna, 
setjast niður í safnaðarheimili kirkjunnar með góðar veitingar og 
njóta útsýnisins yfir Elliðavatn. Verslun kirkjunnar verður einnig opin. 

Allir velkomnir!

VARMI
réttingar og sprautun
Auðbrekku 14 - 200 Kópavogur

Sími: 564 2141

Netfang: varmi@varmiehf.is



Íbúasamtök Lindahverfis boð-
uðu til fundar í Lindaskóla 2. 
október sl. Þar voru mættir lóð-
arhafar í Lindum IV og allmarg-
ir bæjarfulltrúar svo það gafst 
allgott tækifæri fyrir íbúa til að 
beina spurningum til þeirra, og 
það var nokkuð vel notað. Með-
al fundarmanna var Guðmund-
ur H. Jónsson aðstoðarfram-
kvæmdastjóri Norvíkur (sonur 
Jóns Helga Guðmundssonar for-
stjóra) en Norvík er rekstraraðili 
lóðarinnar. Þar var einnig Hauk-
ur Guðmundsson framkvæmda-
stjóri Smáragarðs sem sér um 
byggingaframkvæmdir á svæð-
inu. 

Tilgangur fundarins var ekki síst 
sá að gefa íbúum í Lindahverfi að 
hafa áhrif á skipulag Lindahverfis 
sem mjög hefur gætt gagnrýnis 
undanfarin misseri. Tæplega 100 
manns sóttu fundinn. Í einni fram-
sögu íbúa var skorað á Norvik 
að falla frá áformaðri byggingu 
turns og minnt á að samanlagt 
hafa um 1500 undirskriftir íbúa 
Lindahverfis verið settar fram til 
bæjaryfirvalda, þ.e. árið 2000 mót-
mæltu 600 manns og nú árið 2008 
mótmæltu um 900 manns.

Sigurður Þór Sigurðsson, for-
maður nýstofnaðra íbúasamtaka, 
segir að skilaboðin geti ekki verið 
skýrari, íbúarnir vilji ekki að við 
Skógalind 2 rísi turn. Íbúar vilja að 
nýja byggingin verði á línu við (“í 
flúkti við”) hæð þeirra bygginga 
sem þegar hafa verið byggðar. Íbú-
um yrði mjög brugðið ef bæjaryfir-
völd og skipulagsnefnd bregðast 
ekki við ákalli og þegar framkomn-
um áskorunum og athugasemd-
um þeirra vegna Linda IV., Skóg-
arlindar 2, og slái turnbyggingu 
út af borðinu í deiliskipulagi fyr-
ir Lindir IV.  Íbúarnir eigi  eigum 
ekki að þurfa að bíða til að beita 
atkvæðum sínum seint og síðar 
meir, það yrði þá líka of seint!

Réttur til turnbygginga 
ekki til staðar

Hafþór F. Sigmundsson, íbúi í 
Lindahverfi, segir að enn og aft-
ur sé íbúum í Lindahverfi boðið 
upp á það að í deiliskipulagi fyrir 
Lindir IV sé turnbygging á þess-
um reit. Þetta sé nánast eins og fá 
sömu martröðina aftur!

,,Þau okkar sem mættu á íbúa-
fundinn sem haldinn var í Smára-
skóla fyrir skemmstu heyrðu Birgi 
Sigurðsson, sviðsstjóra skipu-
lags- og umhverfissviðs, lýsa sögu 
þessara turnhugmynda bæjaryfir-
valda og hvernig þeim hefur reitt 
af hingað til. Birgir sagði reyndar 
ekki alla söguna – sleppti þar mik-
ilvægum kafla sem ég ætla hér að 
rifja upp.

Það var árið 2000 sem hug-
mynd um útsýnishamlandi turn 
var settur fyrst inn á deiliskipu-
lag. Þá létu íbúar í sér heyra – 600 
undirskriftir segja allt sem segja 
þarf – íbúar vildu ekki 12 hæða 
turn á þessum stað. Það sama á 
við í dag. Bæjaryfirvöld misskildu 

hins vegar eitthvað skilaboðin og 
töldu að íbúarnir vildu bara hafa 
hann 9 hæðir. Deiliskipulag með 9 
hæða turni var samþykkt og bæj-
aryfirvöld hafa trúlega talið sig 
hafa unnið sitt stríð við íbúana. 
Það voru hins vegar vaskir íbúar í 
Lindahverfi sem kærðu deiliskipu-
lagið til úrskurðar- og skipulags-
nefndar byggingarmála. Niður-
staða þeirrar nefndar, árið 2003, 

var mjög skýr þ.e. nýsamþykkt 
deiliskipulag bæjaryfirvalda um 
9 hæða turn í Lindum IV var fellt 
úr gildi . Þessum þætti sögunn-
ar sleppti Birgir alveg – eðlilega 
því með úrskurðinum kom í raun 
staðfesting á því að vinnubrögð 
yfirvalda í málinu hafi verið allt 
annað en til fyrirmyndar.

Ég get ímyndað mér að þetta 
hafi skapraunað ýmsum í bæj-
arapparatinu því önuglyndi, hroki 
og valdníðsla eru þau orð sem ég 
held að mörgum detti í hug þegar 
skoðaðar eru yfirlýsingar bæjar-
stjórans á síðustu vikum. Í huga 
flestra ætti maður í hans stöðu að 
fara með friði og ekki að efna til 
stríðsátaka við bæjarbúa.

En nú hafa sem sagt bæjaryfir-
völd blásið til nýrrar orrustu gegn 
íbúum og trúlega eru yfirvöld full-
viss um að nú muni þau hafa sig-
ur. Brotaviljinn er einbeittur gegn 
þeim sem vilja standa vörð um 
sín lífsgæði í hverfinu – 9 hæða 
turn skal aftur settur inn á tillögu 
um deiliskipulag Linda IV. Gildir 
þá einu þó íbúar hafi með 600 und-
irskriftum á sínum tíma, úrskurði 
frá úrskurðar og skipulagsnefnd-
ar byggingarmála og nú síðast 900 
undirskriftum þeirra sem í dag 
búa í hverfinu sagt afdráttarlaust 

– við viljum ekki þennan turn!
Og það er ekki bara einbeittur 

brotavilji bæjaryfirvalda – nú hafa 
þeir fengið fyrirtæki sem tengjast 
BYKO samsteypunni til að vera 
í fararbroddi í þessum nýju átök-
um.

Hefði maður nú haldið að fyrir-
tæki á borð við Krónuna, ELKO 
og Intersport þyrfti frekar á vel-
vild þeirra sem í hverfinu búa að 
halda en að setja þau í framlínu 
átaka við íbúana – virkar sérkenni-
leg strategía.

Samanlagt 1500 undirskrift-
ir gegn turnbyggingu á þessu 
svæði á síðasta áratug – er þetta 
eitthvað flókið – íbúar hafa sagt 
algjörlega skýrum rómi – við vilj-
um ekki turnbyggingu á þessu 
svæði!

Það væri gaman að fá svör frá 
bæjaryfirvöldum og ekki síðst 
Norvíkurmönnum – hvað af þessu 
skilja þeir ekki – eða er kannski 
bara málið að þeim er algjörlega 
slétt sama hvað íbúum finnst?

Höfum eitt á hreinu – réttur Nor-
víkur til að byggja 9 hæða turn 
á þessum stað er ekki til staðar 
í núverandi deiliskipulagi – en 
þeir eru hins vegar að knýja fram 
breytingu á því skipulagi. Hér er 
verið að reyna enn og aftur og 
nú með enn ruddalegri hætti en 
áður að troða ofan í íbúa hverfis-
ins skipulagi sem þeir hafa ítrek-
að hafnað og hafna enn. Ég beini 
orðum mínu óhikað til forsvars-
manna Norvíkur – það eru jú 
þeir sem eru að knýja fram þessa 
breytingu á deiliskipulagi,” segir 
Hafþór F. Sigmundsson.

Hafþór vill að Norvík láti           
af turnhugmyndum í Lindum IV 
og sýni þannig að þeir vilji búa í 
sátt og samlyndi við íbúa hverf-
isins Geri forsvarsmenn Norvík-
ur það ekki lítur Hafþór svo á að    
forsvarsmenn fyrirtækisins hafi 
blásið í stríðslúðra gegn íbúum 
hverfisins.
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Bæjarfulltrúarnir Guðríður Arnardóttir, Ólafur Þór Gunnarsson, Gunn-
steinn Sigurðsson og Jón Júlíusson sátu á fremsta bekk á íbúafundin-
um. Aftar í salnum sat Ómar Stefánsson bæjarfulltrúi.

Íbúafundur í Lindaskóla að viðstöddum bæjarfulltrúum

Tillaga að fyrirhuguðum höfuðstöðvum Norvik.
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Bænastund, eða kyrrðastund, 
eru nú á hverjum degi kl. 18.00 
í Digraneskirkju. Margir lands-
menn hafa nú verulegar áhyggjur 
af eigin fjárhag vegna þess efna-
hagsástand sem nú er ríkjandi, og 
daglegar fréttir af falli krónunn-
ar eru síst fallnar til að lina þær 
áhyggjur. 

Sr. Magnús Björn Björnsson prest-
ur í Digraneskirkju segir að því hafi 
verið ákveðið að bjóða upp á þessa 
stund í kirkjunni ef það mætti 
verða til þess að létta einhverjum 
lundina. Allir þeir sem sækja þess-
ar bænastundir gera það á eigin 
forsendum.

Lifandi steinar
Digraneskirkja býður til nám-

skeiðs sem nefnist Lifandi steinar. 
Þar er gengið út frá guðsþjónustu 
safnaðarins. Samfélagið sem við 
tökum þátt í, er öllum kristnum 
mönnum nauðsynlegt, en oft er 
erfitt að tengja það sem þar gerist, 
okkar daglega lífi. Sumum finnst líf 
safnaðarins vera yfirborðskennt. 
Sumum finnst guðsþjónustan leið-
inleg. Sumum finnst þeir fá lítið út 
úr Biblíulestri og boðun - hún fjalli 

ekki um líf þeirra. Námskeiðið hefst 
15. október nk. og eru leiðbeinend-
ur sr. Magnús Björn Björnsson, sr. 
Yrsa Þórðardóttir, Katla Kristín 
Ólafsdóttir og Margrét Loftsdóttir.

Þekkirðu sjálfa/n þig í einhverju 
af þessu? Þá ert þú ein/n þeirra 
sem starfsmenn Digraneskirkju 
hafa í huga þegar haldið er nám-
skeiðið Lifandi steinar.

Lifandi steinar er námskeið 
í kristnu lífsviðhorfi. Með því er 
veitt hjálp til að mynda tengsl við 
aðra, til að skilja sjálfan sig betur, 
til að auka skilning á gildi trúarinn-
ar í daglegu lífi og til að sjá hvernig 
sunnudagurinn og guðsþjónustan 
geta glætt hvunndaginn lífi. Hug-
myndin að þessu námskeiði er sótt 
til lútherskrar systurkirkju í Banda-
ríkjunum. Þar nefnist námskeiðið 
Caring Community. Á Íslandi hef-
ur efnið verið þýtt og staðfært að 
nútíma samhengi. Það hefur ver-
ið haldið í íslenskum söfnuðum 
frá 1994 og hvarvetna gefið góða 
raun. Námskeiðið hefur glætt með 
fólki skilning og veitt því ánægju af 
guðsþjónustunni. Það hefur aukið 
þroska og víkkað sjóndeildarhring-
inn hvað varðar líf þeirra sjálfra og 
helgihaldið.  

A F  H Á L S I N U M

Bænastundir í Digraneskirkju 
vegna efnahagsástandsins

Í síðasta KÓPAVOGSBLAÐI birt-
ist mynd af söfnuðinum í Kópa-
vogskirkju við vígslu hennar 15. 
desember 1962. Líklega er rangt 
að ljósmyndarinn hafi verið Guð-
mundur Guðjónsson því hann 
virðist vera á myndinni í 2. röð 
fjórði maður. 

Við hlið hans er líklega Andrés 
Björnsson og við hlið hans Frið-
finnur Ólafson sjötti maður í röð-
inni. Fyrir aftan Guðmund situr 
Jón Einarsson prestur í Saurbæ á 

Hvalfjarðarströnd og við hlið hans 
Dóra Þórhallsdóttir, því næst Heim-
ir Steinsson, Bolli Gústavsson, 
Matthildur Jónsdóttir, Hörður Þ. 
Ásbjörnsson og Þórhallur Hösk-
uldsson. Í fjórðu röð má sjá Árelí-
us Níelsson og við hlið hans situr 
Eyjólfur Kristjánsson á Brúarósi. 
Næst innganginum í 2. röð situr 
Guðrún Einarsdóttir systir Einars 
Sæmundsen. Nánari upplýsingar 
væru vel þegnar.

Um myndina sem birtist í blað-
inu í ágústmánuð segir m.a.:

Ljósmyndin er tekin á sumardag-
inn fyrsta árið 1980, við Kópavogs-
skóla sem þá hét, þar var einnig 
Menntaskóli Kópavogs áður en 
hann flutti í aðra skólabyggingu 
nokkru austar á hálsinum, þar sem 
áður var Víghólaskóli, sem áður 
hét Gagnfræðaskóli Kópavogs.

Talið frá hægri eru á myndinni: 
Skarphéðinn Þór Hjartarson með 
gleraugu, hann syngur og spilar 
á kassagítar, næst er söng og dag-
skrágerðarkonan Hrafnhildur Hall-
dórsdóttir sem er svarthærð og 
syngur, svo kemur söngkona sem 
ekki er vitað nafn á og næst er Þór 
Heiðar Ásgeirsson, ekki er vitað um 
nafn næsta manns. Þau Þór Heiðar, 

Hrafnhildur og Skarphéðinn Þór 
mynduðu nokkru síðar “MK Kvar-
tettinn” ásamt söng og dagskrágerð-
arkonunni Guðrúnu Gunnarsdóttur. 
Fyrir aftan er gamalt, gott og glæsi-
legt Yamaha trommusett sem nú er 
í eigu Steins Skaptasonar. Þennan 
dag mun hafa gengið á með slagveð-
ursrigningu og var kalt í veðri.

Allar upplýsingar um meðfylgj-
andi mynd og raunar allar mynd-
ir sem birtast undir heitinu Hver 
– hvar – hvenær eru þegnar með 
þökkum. Vinsamlega hafið sam-
band við Hrafn Sveinbjarnarson 
héraðsskjalavörð á Héraðsskjala-
safni Kópavogs að Hamraborg 1 í 
síma 544-4710 eða sendið upplýs-
ingar á netfangið hrafns@kopavog-
ur.is. Svo má auðvitað líta við á Hér-
aðsskjalasafninu. 

Hver? Hvar? Hvenær?

VIÐTALSTÍMAR 
BÆJARFULLTRÚA 
KÓPAVOGSBÆJAR

HAUSTIÐ 2008

Viðtalstímarnir verða á 
Bæjarskrifstofum Kópavogs, 
Fannborg 2, I. hæð kl. 18 - 19 

eftirtalda fimmtudaga:
(Birt með fyrirvara um hugsanlegar breytingar)

9. október:
Sigurrós Þorgrímsdóttir

Guðríður Arnardóttir

23. október:
Gunnsteinn Sigurðsson

Flosi Eiríksson

6. nóvember:
Ómar Stefánsson

Jón Júlíusson

20. nóvember:
Gunnar I. Birgisson
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Suður-amerísk menningarhá-
tíð í Kópavogi var sett sl. sunnu-
dag í Listasafni Kópavogs – Gerð-
arsafni. Bæjarstjóri Kópavogs, 
Gunnar I. Birgisson, setti hátíð-
ina, Oswaldo Munoz, ræðismað-
ur Íslands í Ekvador, flutti ávarp 
og forseti Íslands, herra Ólafur 
Ragnar Grímsson, opnaði sýning-
una, Ekvador að fornu og nýju, 
sem er yfirlitssýning listmuna og 
málverka frá 4000 f. Kr. til okkar 
daga.

Forsetinn sagði við það tæki-
færi þakka bæjarstjórn Kópavogs 
fyrir hönd allra landsmanna fyr-
ir það frábæra framtak að gefa 
landsmönnum árlega tækifæri til 
að kynnast menningarheimum fjar-
lægra landa, það væri metnaður 
sem Kópavogsbúar allir gætu verið 
stoltir af. Nú væri það suður-amer-
íska ríkið Ekvador en áður hefði 
gefist kostur á að sjá sýnishorn af 
menningu ríkja eins og t.d. Kína og 
Rússlands. ,,Enn á ný ryður Kópa-

vogur nýjar brautir, byggir brýr 
til fjarlægra álfa, færir til landsins 
listgripi og þjóðminjar sem minna 
okkur á hámenningu sem átti sér 
blómaskeið löngu áður en land 
okkar byggðist. Um leið gefst okk-
ur kostur á að kynnast verkum 
hins virta mála og myndhöggvara 
Oswaldo Guayasamín sem ber 
hátt í samtímalist Suður-Ameríku,” 
sagði forseti Íslands m.a. í ávarpi 
sínu.

Menningarhátíðin er haldin í 
samstarfi við listamenn og menn-
ingarstofnanir í Ekvador, auk inn-
lendra aðila. Hátíðin stendur til  
12. október en sýningar í Gerðar-
safni og Safnahúsi Kópavogs til  
16. nóvember nk.

Þekktasti dansflokkur Ekvador, 
Jacchigua, með 30 dansara og 5 
manna hljómsveit, kemur fram í 
Salnum fram til 11. október. Flokk-
urinn  hefur m.a. ferðast um heim-
inn á vegum Sameinuðu þjóðanna 
og dansað á hátíðum, t.d. við setn-
ingu Heimsmeistaramótsins í knatt-
spyrnu 2006. Dansararnir eru á 
öllum aldri, sá yngsti aðeins fimm 
ára. Sýningar Jacchigua eru litrík-
ar og fjörugar og við hæfi allrar 
fjölskyldunnar.

Glæsileg veggteppi og 
skínandi Inkagull

Í Gerðarsafni er tvíþætt sýning. 
Annars vegar eru sýnd þar glæsi-
leg ofin veggteppi og málverk frum-
byggja frá Amazón-svæðinu og úr 
Andesfjöllum, máluð á skinn, og 
skartgripir, og hins vegar getur 
að líta yfirlitssýningu listmuna og 
málverka frá 4000 f. Kr. til okkar 
daga. Á henni er að finna úrval 
fornra leirmuna, skínandi Inkagull, 
merka og sérstæða kirkjumuni 
frá nýlendutímabilinu og mögnuð 
málverk eins þekktasta myndlist-
armanns Suður-Ameríku, Oswaldo 
Guayasamín (1919–1999). Elstu 
sýningargripirnir eru um 6000 ára 
gamlir og að því best er vitað eru 
það elstu listmunir sem sést hafa 
á sýningu hér á landi. Leiðsögn 
verður um sýninguna alla sunnu-
daga kl. 15.00; dagana 7.–10. októ-
ber kl. 12.00 og laugardaginn 11. 
október kl. 15.00. Í Gerðarsafni eru 
jafnframt til sölu munir sem bera 
handverki í Ekvador fagurt vitni.

Kynning og fræðsla um Ekvador 
og Galapagos var í Salnum fimmtu-

dagskvöldið 9. október, undir yfir-
skriftinni Náttúra – nýting – menn-
ing. Erindi fluttu Oswaldo Munoz, 
ræðismaður Íslands í Ekvador, Ari 
Trausti Guðmundsson, rithöfund-
ur og jarðeðlisfræðingur, og Hafdís 
Hanna Ægisdóttir líffræðingur auk 
þess sem sýnd var ný íslensk heim-
ildarmynd um Ekvador og Galapa-
gos.

Þurrkað mannshöfuð,  
bækur og tónlist

Í anddyri á jarðhæð Safnahúss 
Kópavogs er sýning á vegum Nátt-
úrufræðistofu og Bókasafns Kópa-
vogs tileinkuð náttúru Galapagos 
og menningu frumbyggja á megin-
landi Ekvador. Þar gefur m.a. að 
líta skildi af risaskjaldbökum frá 
Galapagos, þeim stærstu sinnar 
tegundar í veröldinni, þurrkað 
mannshöfuð og tæki og tól frum-
byggja. Á Bókasafninu verður 
kynnt úrval kvikmynda, bóka og 
tónlistar. Sýningarnar í Safnahús-
inu standa til 16. nóvember nk.

Kópavogsblaðið hvetur alla til 
þess að sjá það sem boðið er upp 

á. Það er svo ólíkt okkar menning-
arheimi en um leið afar forvitni-
legt. Tónlist og dansatriði ber með 
sér einhvern seið og þokka sem 
enginn verður ósnortinn af.

Í tengslum við hátíðina býður 
VOX Restaurant upp á þjóðlega 
rétti frá Ekvador á hádegisverðar-
hlaðborði 7.–10. okt. kl. 11.30–14. 
Matreiðslumeistarinn Rolando 
Guapisaca frá Hótel Sebastian í 
höfuðborginni Quito mun töfra 
fram girnilega rétti með íslenskum 
kollegum sínum.

Suður-amerísk menningarhátíð stendur sem hæst í Kópavogi:

Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri 
setur sýninguna.

Litrík danssýning, 6000 ára gamlir listmunir, 
þurrkað mannshöfuð og risaskjaldbökur

Dansflokkurinn Jacchigua kom fram við setningu hátíðarinnar. Hann 
er skipaður 30 dönsurum og fimm manna hljómsveit. Dansflokkurinn 
þykir sýna dans fyrir alla fjölskylduna og lýsa þjóðarsál og menningu 
Ekvador af miklu innsæi.

Margir mjög gamlir munir eru á sýningunni.

Orkumálaráðherra Ekvador, 
Alecksey Mosquera, afhjúpaði 
þurrkað mannshöfuð í Náttúru-
gripasafni Kópavogs, þar sem 
einnig eru til sýnis skildir af risa-
skjaldböku frá Galapagoseyjum 
sem tilheyra Ekvador.

Vefari sýndi list sína á neðri hæð 
Gerðarsafns og vakti mikla hrifn-
ingu.

Sýnir íbúa landsins, 
landið og menninguna

Gunnar I. Birgisson bæjar -
stjóri segir að það hafi verið fyr-
ir um hálfu öðru ári síðan sem 
ákveðið hafi verið að sækjast eft-
ir því að næsta menningarhátíð 
í Kópavogi kæmi frá Ekvador.

,,Við vorum m.a. búin að fá 
sendingu frá Kanada, Rússlandi 
og Kína svo okkur langaði að fá 
næst að kynnast menningu frá 
Suður-Ameríku.

Þegar við fórum af stað kom 
Brasilía einnig til greina. Ég 
fór þarna út til Ekvador í vetur 
ásamt tveimur öðrum og þar 
völdum við það sem hér er á 
boðstólum í dag. Það hefur allt 
skilað sér hingað í Kópavog. 
Síðan kom þessi ,,tzantza” eða 
höfuðleður manns, eins konar 
töframanns, en hann kemur úr 
einkasafni í Ekvador. Það tókst 
fyrir milligöngu velvildarmanns 
en ég hugsa að þetta sé í fyrsta 
skipti sem slíkur gripur kemur 
til Evrópu. Með gripunum kom 
hingað frábært listafólk og starfs-
fólk sem setti sýninguna í Gerð-
arsafni upp með starfsmönnum 
þar, en það var lögð nótt við dag 
til þess að það tækist. Ég er mjög 
sáttur við hvernig til hefur tek-
ist, enda er hér verið að bjóða 
fólki upp á frábæra sýningu á 
menningargripum og dansatrið-
um úr fjarlægum heimshluta og 
fágætum menningarheimi,” segir 
Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri.

Mikilvægur hluti  
menningar Ekvador

Alecksey Mosquera, orkumála-

ráðherra Ekvador er hér staddur 
vegna sýningarinnar frá Ekvador 
og hann afhjúpaði ,,tzantza” í 
Náttúrugripasafni Kópavogs. 
Hann var spurður hvernig hon-
um hefði litist á að fara með 
þessa sýningu til Íslands.

,,Mér fannst þetta strax mjög 
áhugavert og þetta gladdi mig 
mjög. Ég hef komið hér áður til 
að hitta Össur Skarphéðinsson, 
orkumálaráðherra Íslands, en 
forseti Ekvador bað mig að vera 
hér í fararbroddi með þessari 
sýningu frá Ekvador og sjá til 
þess að allt það sem hér verði 
gert sýni sem best hvað við í 
Ekvador höfum að bjóða heimin-
um á menningarsviðinu.

Þetta er auðvitað mjög lítill 
hluti af þeirri list sem við erum 
svo stolt af í Ekvador, en mjög 
mikilvægur hluti sem sýnir      
vel hvernig íbúar Ekvador eru, 
hvernig landið er og sú menn-
ing sem þar hefur verið í árþús-
undir.”

- Muntu hafa hér frekari við-
dvöl og kynna þér orkumál hér 
á Íslandi?

,,Ég og Össur Skarphéðinsson 
munum efla enn frekar þann sam-
vinnuvilja sem við hófum þegar 
ég hitti hann síðast. Nú verður 
skrifað undir frekari áfanga í 
samvinnu milli landanna,” sagði 
Alecksey Mosquera, orkumála-
ráðherra Ekvador þegar hann 
var tekinn tali við opnun suður-
amerísku menningarhátíðarinn-
ar frá Ekvador.



Kirkjukór Digra nes kirkju hélt 
til Kanada í vor og var fyrsti við-
komu stað ur inn Minn ea pol is. Ferð-
in var skipu lögð af Jónasi Þór 
sagn fræð ingi. Á þjóð há tíð ar dag-
inn 17. júní var sung ið í Winni-
peg við fót st all styttu þjóð frels is-
hetj unn ar Jóns Sig urðs son ar. Þar 
var m.a. sung ið ,,O Canada” og 
,,Ó Guð, vors lands” auk lags ins 
,,Kópa vog ur” eft ir Jón S. Jóns son 
en þar var einnig stadd ur Guð-
laug ur Þórð ar son heil brigð is ráð-
herra. Kór fé lag ar voru frem ur 
heppn ir með veð ur, þó stund um 
rigndi í þessu 11 daga ferða lagi. Á 
söng skrá kórs ins voru 15 ís lensk 
lög sem féllu vel í kramið hjá 
þeim sem hlust uðu á kór inn. Ein-
söngv ari með kórn um var Þór unn 
Freyja Stef áns dótt ir.

Kór Digra nes kirkju var stofn að ur 
nokkru áður en kirkj an var vígð 4. 
des em ber 1993. Hann leið ir safn að-
ar söng við helg ar tíð ir og kem ur 
fram með a.m.k.eitt kór verk í hver-
ri messu. Kór inn tel ur milli 25 og 
30 fé laga og er tví skipt ur við helgi-
hald ið þannig að fé lag ar syngja að 
jafn aði við aðra hverja messu. Kór-
inn kem ur fram á að vent unni með 
vand aða dag skrá. Hann hef ur ver-
ið þátt tak andi í sam söngv um pró-
fasts dæm is ins við flutn ing stærri 
verka en slíkt hef ur ver ið á dag skrá 
ann að hvert ár. Kór inn hef ur ver ið 
þátt tak andi í safn að ar ferð um og 
sung ið við messu heim sókn ir og 

við slík tæki færi er gjarn an sung-
in “Deutsche Messe” eft ir Franz 
Schubert.

Minni stæð ast
En hvað var minni stæð ast í Kana-

da ferð inni?
Kjart an Sig ur jóns son org anisti og 

stjórn andi kórs ins og Svava Krist ín 
Pét urs dótt ir kór fé lagi eru sam mála 
um að mess an sem kór inn söng við 
í Lund ar sé lík lega það eft ir minn-
an leg asta úr ferð inni, en þar hafði 
ekki ver ið mess að lengi og þar var 
mik ið fjöl menni. Eng inn prest ur er í 
Lund ar, en sr. Magn ús Björn Björns-
son, sókn ar prest ur í Digra nes-

kirkju sem var með í för predik aði 
á ensku. Kjart an og Svava Krist ín 
segja það líka mjög eft ir minn an legt 
að þar sem kór inn söng á elli heim il-
um hafi iðu lega ein hver stað ið upp 
og þakk að kórn um fyr ir kom una og 
söng inn á ís lensku, m.a. í Ár borg 
og Görð um.

Kom ið var til Drang eyj ar, bæj-
ar rétt utan við Riverton þar sem 
gest gjaf inn, Ein ar Vig fús son, sýndi 
hópn um fjölda fugla sem hann 
hafði skor ið út úr mjúk um við. 
Heim komu kór fé lag ar stað ráðn ir í 
að fara aft ur til Kanada síð ar meir, 
gæf ist þess ein hver kost ur.
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Kór Digra nes kirkju í eft ir-
minn an legri ferð til Kanada

Fyrsta skóflustung an að hjúkr un ar heim ili fyr ir aldr aða í Boða þingi 
tek in í ausandi rign ingu.

Í árs lok 2009 verða tek-
in í notk un 44 hjúkr un-
ar rými í Boða þingi

Guð laug ur Þór Þórð ar son 
heil brigð is ráð herra og full trúi 
Jó hönnu Sig urð ar dótt ur fé lags- 
og trygg inga mála ráð herra, Ragn-
hild ur Arn ljóts dótt ir ráðu neyt is-
stjóri, tóku fyrstu skóflustung una 
að fyrri áfanga hjúkr un ar heim-
il is fyr ir aldr aða í Boða þingi í 
Kópa vogi í síðasta mánuði.

„Þetta er stór dag ur,“ sagði Guð-
laug ur Þór Þórð ar son heil brigð is-
ráð herra. „Ríki og Kópa vogs bær 
hafa átt gott sam starf um mál efni 
aldr aðra og hér er ráð ist í verk-
efni sem er bæði mik il vægt og 
að kallandi í þeim til gangi að auka 
og bæta lífs gæð in hjá þess um ald-
urs flokki.“

„Ég óska Kópa vogs bú um öll um 
inni lega til ham ingju með þenn an 
merka áfanga,“ seg ir Jó hanna Sig-
urð ar dótt ir fé lags- og trygg inga-
mála ráð herra. „Ég lít á það sem 
mik inn heið ur að mál efni aldr-
aðra, stefnu mót un og upp bygg ing 
hjúkr un ar rýma séu nú kom in til 
fé lags- og trygg inga mála ráðu neyt-
is ins og fagna því sér stak lega að 
þeg ar séu hafn ar fram kvæmd ir 
í Kópa vogi á grund velli þeirr ar 

fram kvæmda á ætl un ar sem ráðu-
neyt ið hef ur ný ver ið kynnt. Við 
erum að stíga mik il væg skref með 
öll um Kópa vos bú um í dag, bæði 
eldri borg ur um og að stand end um 
þeirra.“

„Loks ins, loks ins,“ sagði Krist-
jana H. Guð munds dótt ir, for mað-
ur Fé lags eldri borg ara í Kópa-
vogi. „Þetta er sann ar lega stór 
dag ur sem við höf um beð ið lengi 
því að hér í Kópa vogi er þörf in 
fyr ir rým um af þessu tagi mest á 
höf uð borg ar svæð inu.“

Þeg ar verð ur haf ist handa við 
að reisa hin fyrri 44 hjúkr un ar rým-
in fyr ir aldr aða í Boða þingi og eru 
verk lok áætl uð í des em ber árið 
2009. Alls verða byggð 88 hjúkr-
un ar rými og ráð ist í seinni áfanga 
verks ins í jan ú ar 2009.

Kópa vogs bær vinn ur að fram-
gangi verk efn is ins í sam vinnu við 
fé lags- og trygg inga mála ráðu neyt-
ið og Fram kvæmda sýslu rík is ins. 
Rík ið stend ur straum af 85% af 
kostn aði við fram kvæmd ina og 
Kópa vogs bær 15%. Samið verð ur 
við Hrafn istu um rekst ur hjúkr un-
ar- og dval ar heim il is ins.

Frá ferð kórs Digra nes kirkju til Kan anda, m.a. á Ís lend inga slóð ir.
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Önnumst alla þætti útfararinnar

Þegar andlát ber að höndum

Arnór L. Pálsson
framkvæmdastjóri

Ísleifur Jónsson
útfararstjóri

Frímann Andrésson
útfararþjónusta

Svafar Magnússon
útfararþjónusta

Hugrún Jónsdóttir
útfararþjónusta

Guðmundur Baldvinsson
útfararþjónusta

Þorsteinn Elísson
útfararþjónusta

Ellert Ingason
útfararþjónusta
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Und an far in miss eri hafa aug-
lýs ing ar Kópa vogs bæj ar vegna 
deiliskipu lags mætt all nokk urri 
gagn rýni. Má þar m.a. nefna 
þétt ingu byggð ar á Kárs nesi og 
nú ný ver ið bygg ingu há hýs is í 
Lind um IV við hlið versl ana bygg-
inga sem þar hafa ný lega ris ið 
og hýsa rekst ur Krón unn ar, Elko 
og Inter sport.

Gunn ar I. Birg is son, bæj ar -
stjóri, seg ir að þessi mót mæli 
eða at huga semd ir íbúa bæj ar ins 
komi hon um lít ið á óvart og það 
sé mjög gott að fólk sé með vit að 
fyr ir sínu nán asta um hverfi, og 
oft sjái bet ur augu en auga.

,,Það hef ur hins veg ar vak ið 
nokkra undr un mína hversu mik-
ill hama gang ur fylg ir oft þess um 
at huga semd um um skipu lags mál. 
Ég veit ekki hvað veld ur þess um, 
en við erum að reyna að gera 
Kópa vog enn betri. Skoð ana skipti 
eru af hinu góða en um ræð an 
þarf samt að vera sann gjörn og 
mál efna leg en ekki i æs ingi þar 
sem mál in eru kannski um of 
peer sónu gerð. Einnig get ur það 
ver ið slæmt þeg ar um ræð an verð-
ur fyrst og fremst á póli tísk um 
nót um. Á sín um tíma voru mik il 
mót væli uppi vegna bygg inga fram-
kvæmda við Vatns enda en nú vill 
eng inn kann ast við þau mót mæli, 
eða hafa átt þátt í þeim. All ir eru 
mjög sátt ir við upp bygg ing una 
þar. Við Lund komu einnig fram 
mót mæli og við náð um þar ágætri 

lend ingu í sátt við ná granna svæð-
is ins og í Lind um IV er fyr ir tæk ið 
BYKO að byggja yfir sig og er þar 
með að sam eina skrif stof ur og 
fleira á ein um stað sem er dreift 
um allt höf uð borg ar svæð ið. Við 
þurf um að lenda þessu máli í sátt 
svo BYKO verði með sín ar höf uð-
stöðv ar í Kópa vogi. Við búum í 
mjög svo vax andi bæj ar fé lagi sem 
vill lækka sem mest all ar álög ur 
en jafn framt byggja mynd ar lega 
upp íþrótta mann virki og aðra 
þjón ustu við íbú ana.

Ég hef hins veg ar trú á því að 
við lend um þessu máli með bygg-
ingu fimm hæða bygg ing ar sem er 
ekki hærri en hús in í kring, en við 
erum í samn inga við ræð um við 
BYKO um það mál. Ég vona að 
við náum lend ingu í því máli enda 
vilja for svars menn fyr ir tæk is ins 
vera í Kópa vogi.”

Kaup á þjón ustukönn un 
af þökk uð

Gallup gerði könn un á þjón ustu-
stigi og hversu hátt ánægju vog 
íbúa 15 stærstu bæj ar fé laga lands-
ins risi, s.s. gagn var leik skóla pláss-
um, skipu lags mál um, þjón ustu 
grunn skóla, að stöðu til íþrótta iðk-
un ar o. fl. Þar voru í efstu sæt un-
um Garða bær, Reykja nes bær og 
Sel tjarn ar nes bær sam kvæmt aug-
lýs ingu frá þess um sveit ar fé lög-
um. Spurt var um 12 þætti. Ekki 
fékkst upp gef ið hjá Gallup hvern-

ig stað ið var að könn un inni en 
sveit ar fé lög un um stóð til boða að 
kaupa nið ur stöð una fyr ir 300 þús-
und krón ur. Kópa vogs bær af þakk-
aði boð ið.

Bæj ar stjóri seg ist ekki hafa séð 
könn un ina og því lít ið geta fjall að 
um nið ur stöð una. Hon um hafi ver-
ið boð ið að kaupa nið ur stöð una, 
en af þakk að boð ið enda ekki vit að 
hvern ig að þess ari þjón ustukönn-
un hafi ver ið stað ið.

,,En mið að við þá þjón ustu sem 
við erum að veita vek ur þessi    
nið ur staða nokk uð furðu mína 
enda hefur hvergi ver ið meira fjár-
fest í lóð um og íbúð um en í Kópa-
vogi. Varla er það vegna slæmr ar 
þjón ustu. Fólk leit ar þang að sem 
það fær bestu þjón ust una,” seg ir 
bæj ar stjóri.
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Bæj ar  ráð Kópa vogs hef-
ur sam þykkt að fresta los un 
um fram efna á land fyll ingu 
vest ast á Kárs nesi uns nið ur-
staða ligg ur fyr ir um skipu lag 
svæð is ins. Á sjötta ára tug síð-
ustu ald ar hófst los un á Kárs-
nesi. Á síð ustu ára tug um hef ur 
um fram efni frá gatna- og mann-
virkja gerð ver ið los að þar. 

Í gild andi að al skipu lagi Kópa-
vogs frá ár inu 2002 er gert ráð 
fyr ir stækk un á fram an greindu 
at hafna svæði hafn ar með land-
fyll ingu. Þar er lagt til að svæð ið 
verði stækk að um allt að fimm 
hekt ara og að efni til land fyll inga 
verði sótt í upp gröft við hús bygg-
ing ar og gatna gerð á ný byggða-
svæð um bæj ar ins. Á und an förn-
um miss er um hafa ver ið kynnt ar 
til lög ur um breyt ing ar á skipu-
lagi á Kárs nesi þar sem gert er 

ráð fyr ir því að land fyll ing verði 
stækk uð um fram gild andi  skipu-
lag. Um rædd skipu lags til laga er 
til með ferð ar hjá sam vinnu nefnd 
um svæð is skipu lag höf uð borg-
ar svæð iss ins. Unn ið hef ur ver ið 
að rann sókn um á áhrif um fyll ing-
ar inn ar í tengsl um við um hverf-
is mat vegna skipu lags til lög unn-
ar og verð ur þeim rann sókn um 
hald ið áfram.

Stærð land fyll ing ar inn an 
gild andi að al skipu lags

Þar sem lög mæti los un ar á 
Kárs nesi hef ur ver ið dreg ið í 
efa þyk ir bæj ar ráði Kópa vogs 
rétt að árétta að starf sem in er 
hvorki háð fram kvæmda leyfi né 
mati á um hverf is á hrif um. Nýj-
ustu mæl ing ar sýna jafn framt 
að stærð land fyll ing ar sé inn an 

marka gild andi að al skipu lags. 
Loks megi geta þess að lög in 
um mat á um hverf is á hrif um og 
skipu lags- og bygg ing ar lög in ná 
ekki til starf semi sem hófst fyr-
ir gild is töku lag anna. Má sem 
dæmi benda á að setja þurfti sér-
stök lög til þess að ná yfir námu-
starf semi sem hófst fyr ir gild is-
töku fram an greindra laga. Er því 
ljóst að starf semi á Kárs nesi er 
inn an ramma laga og skipu lags.

Engu að síð ur er það ákvörð-
un bæj ar ráðs Kópa vogs að leyfa 
ekki frek ari los un á land fyll ing-
unni fyrr en nið ur staða er feng in 
um skipu lag svæð is ins. Aft ur á 
móti verð ur lok ið við frá gang á 
svæð inu og gerð ar nauð syn leg-
ar ráð staf an ir til að verja nú ver-
andi kant gegn ágangi sjáv ar.

Lok ar los un ar svæði um fram efna á Kárs nesi

,,Vek ur undr un mína hversu mik ill hama gang ur 
fylg ir oft at huga semd um um skipu lags mál”
- seg ir Gunn ar I. Birg is son bæj ar stjóri

Gunn ar I. Birg is son bæj ar stjóri.



Austurlensk áhrif er það fyrsta 
sem grípur mann þegar geng-
ið er inn í nýja verslun Augna-
konfekts við Bæjarlind í Kópa-
vogi. Stórir kertastjakar, gam-
aldags húsgögn víða að, m.a. 
frá Kolumbíu, alls kyns englar, 
buddalíkneski, borðbúnaður og 
fleira er þar að finna. 

Eigandinn, Kolbrún Róberts, 
sem er fædd og uppalin í Kópa-
vogi og segir það mjög notalegt 
að vera komin ,,heim”,er listmmál-
ari og er með vinnustofu sína 
bakatil við verslunina. Listaverk 
hennar setja skemmtilegan svip á 
verslunina, mikið af handunninni 
vöru s.s. veggplöttum, barroque 
glervöru og handmáluðum smá-
húsgögnum með myndum fyrir-
mynda verka Gustav Klimt listmál-
ara sem er mörgum fagurkeranum 
kunnugur þarsem hann notaðist 
við ekta gulllauf við myndir sín-
ar. Kolbrún hafði um tíma verið 
að kanna hvernig hún gæti sam-
einað listavinnustofu og verslun 
og  þannig gert sjálfa sig sýnilegri 
sem listamann.

Í Augnakonfekti má einnig finna 
listmuni frá Þýskalandi og Banda-
ríkjunum, sem og frá Kína, Ind-
landi, Frakklandi og Ítalíu og fleiri 
löndum, en alla muni í versluninni 
flytur Kolbrún inn sjálf. Auk þess 
eru í versluninni verk eftir hana 
sjálfa, en innangengt frá verslun-
inni er vinnustofa hennar.

Það er skemmtilegur andi í þess-
ari verslun, m.a. verður maður fyr-
ir sterkum hughrifum þegar geng-

ið er þarna inn, þarna eru mörg 
augnakonfektin í verslun sem 

sannarlega stendur undir nafni. 
Listfeng verslun.

Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri 
Kópavogsbæjar tók á móti undir-
skriftum um 870 íbúa í Linda-
hverfi þann 16. september sl. 
þar sem „fyrirhuguðum breyt-
ingum á deiliskipulagi lóðar nr. 
2 við Skógarlind (Lindir IV)“ 
er andmælt og óskað eftir því 
að núgildandi skipulag verði 
„óbreytt um ókomna framtíð“. 
Jafnframt var farið fram á að 
umsagnarfrestur vegna breyt-
inga á skipulagi Glaðheima verði 
framlengdur.

Frestur til að skila ábendingum 
eða athugasemdum vegna skipu-
lagsbreytinga á Glaðheimasvæð-
inu hafði þegar verið framlengdur 
að ósk íbúa til 22. september sl. 
en umsagnarfrestur vegna skipu-
lagsbreyingar í Lindum IV rann út 
7. október sl.

Upplýsingabæklingi vegna skipu-
lags í Lindum IV var dreift í hús í 
Kópavogi 15. september sl. auk 
þess sem skipulags- og umhverf-
issvið Kópavogsbæjar boðað i til 
kynningarfundar fyrir íbúa um 
skipulag Linda IV og Glaðheima-
svæðisins í Smáraskóla 18. sept-
ember sl.

Samstarf mikilvægt
Í áðurnefndum bæklingi segir 

m.a. að samræða íbúa og bæjar-
yfirvalda sé nauðsynleg í skipu-
lagsferli til að koma á framfæri 

og sætta mismunandi sjónarmið. 
Kópavogsbær fagni stofnun íbúa-
samtaka Lindahverfis og vonast 
eftir nánu og góðu samstarfi við 
þau, þótt forsvarsmenn þeirra 
hafi ekki þegið samráð og fundi 
með skipulags- og umhverfissviði 
Kópavogs í aðdraganda stofnunar 
samtakanna.

,,Upplýsingabæklingi þessum, 
sem gefinn er út í tilefni og með 
hliðsjón af fjölmiðlaumræðu um 

fyrirhugaða húsbyggingu við Skóg-
arlind, er ætlað að kynna og skýra 
út hverjar breytingar hafi orðið 
á skipulagi í Fífuhvammslandi 
undanfarna áratugi. Frá um 1980 
eða frá því að fyrst var unnið aðal-
skipulag fyrir Fífuhvammsland hef-
ur verið gert ráð fyrir byggð en 
ekki opnu svæði við Skógarlind 1 
og 2 (Lindir IV),” segir m.a. í áður-
efndum bæklingi.
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Fjölmenntu á 
landsmót Samfés

Undirskriftarlistarnir afhentir í anddyri nýrrar þjónustumiðstöðvar 
Kópavogsbæjar. Á fund Gunnars Birgissonar bæjarstjóra mættu full-
trúar íbúasamtakanna, þau Sigurður Þór Sigurðsson, Arnar Kristins-
son, Pétur Valdimarsson, Páll Liljar Grétarsson, Sigríður Helgadóttir, 
Anna Magnúsdóttir og Einar Freyr Jónsson.

Leiklist og dans - María Sif Sævarsdóttir, Fönix Salaskóla.

Landsmót Samfés fór fram á 
Reykjanesi 3. - 5. október sl. þar 
sem 311 fulltrúar úr nemendaráð-
um félagsmiðstöðva víðs vegar að 
af landinu komu saman til ýmiss-
ar smiðjuvinnu s.s. íþróttir, listir, 
heimilisiðnað, fjölmiðlun, umræð-
ur, starf björgunarsveita, göngu 
og útivistar og fl. og var þátttaka 
sú mesta hingað til. Smiðjurnar 

voru tuttugu talsins og staðsett-
ar í Keflavík, Sandgerði, Vogum 
og í Garðinum. Á föstudagskvöldi 
fór fram kosning í ungmennaráð 
Samfés og þar eiga nú sæti 2 full-
trúar úr félagsmiðstöðvum ÍTK. 
Það eru þeir Sindri Benediktsson 
frá Kjarnanum í Kópavogsskóla 
og Andri Steinn Hilmarsson frá 
Jemen í Lindaskóla.

Rebekka Katrín Arnþórsdóttir, Ekkó Kársnesskóla og Freyja Rut   
Magnúsdóttir, Dimmu Vatnsendaskóla.

Paintball. Jónas Alfreð Birkisson, Dimmu Vatnsendaskóla.

Undirskriftarlistar 870 íbúa vegna 
Linda IV afhentir bæjaryfirvöldum

Listsköpun og austurlenskur 
verslunarrekstur undir sama þaki 

Úr versluninni, en þar kennir vissulega margra grasa.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298

borgarblod.is



,,Það hefur gengið á ýmsu und-
anfarna daga og vikur. Svartsýni 
og bolmóður tröllríður þjóðfélag-
inu og undir það tekur Guðríður 
Arnardóttir oddviti Samfylking-
arinnar í Kópavogi.  Frá því að 
hún var kosin í bæjarstjórn Kópa-
vogs fyrir rúmum tveimur árum 
hefur hún verið einstaklega dug-
leg við skriftir. Það sorglega við 
hennar skrif er að oft hefur sann-
leikurinn þurft að líða fyrir fyr-
ir það,” segir Ómar Stefánsson 
bæjarfulltrúi Framsóknarflokks-
ins og formaður bæjarráðs Kópa-
vogs.

Ómar segir að fólk hafi hins veg-
ar tekið eftir því að ekkert sem 
komið hefur frá henni í fjölmiðl-
um sé um góða eða jákvæða hluti 
sem séu alltaf að gerast í Kópa-
vogi. Í bænum búi gott og kraft-
mikið fólk segir Ómar og kannski 

sé besta dæmið um það  að ster-
kasti prestur í heimi býr í Kópa-
vogi og er þar sóknarprestur.

Íþróttir, menning og 
félagslíf

,,En það er ekki bara gott fólk 
sem einkennir Kópavog. Meirihlut-
inn í bæjarstjórn Kópavogs, þ.e. 
Framsóknar- og Sjálfstæðisflokk-
ur, hefur beitt sér fyrir fjölmörg-
um góðum hlutum í Kópavogi á 
síðustu árum. Rétt til að stikla á 
stóru langar mig að telja örfátt 
upp.

Kórinn sem er íþrótta- og tón-
leikahöll hefur hafið starfsemi við 
Vallakór; Við Sundlaug Kópavogs 
er komin glæsileg innilaug og þar 
hafa farið fram miklar endurbæt-
ur á aðstöðu fyrir fjölskyldufólk. 
Ný áhorfendastúka er risin við 
Kópavogsvöll sem tekur um 1.500 
manns í sæti sem gerir aðstöðu 
áhorfenda á leikjum í Kópavogi 
eina hina bestu á landinu. Leik-
skólinn Baugur var opnaður 
snemma vors í Kórahverfi og á 
Kópavogsdögum í byrjun maímán-
aðar var Molinn, sem er menning-
ar- og tómstundamiðstöð ungs 

fólks, tekinn í 
notkun. Fjöl-
margir viðburð-
ir á sviði menn-
ingar og lista 
eiga sér stað 
árlega í Kópa-
vogi á glæsi-
legri menning-
armiðstöð bæj-
arins þar sem 
Bókasafn Kópa-
vogs, Náttúru-
gripasafn Kópa-
vogs, Salurinn og Gerðarsafn eru. 
Nú fer þar fram mikill menningar-
viðburður þar sem kynnt er menn-
ing og listir frá Ekvador.

Öryggisheimsóknir til eldri borg-
ara sem unnar voru í samvinnu 
við Landsbjörgu voru framfara-

skref og mjög kraftmikið starf á 
sér stað í félagsmiðstöðvum unga 
fólksins sem er á grunnskólaaldri 
og það sama má segja um starf-
semi eldri borgara í Gjábakka og 
Gullsmára. Það er því af nógu 
að taka, bæði hjá unga fólkinu á 
grunnskóla aldir og eldri borgur-
um í Gjábakka og Gullsmára.

Guðríður Arnardóttir gæti skrif-
að eina tímamótagrein og nefnt 
ýmislegt gott sem er að gerast og 
hefur verið að gerast í Kópavogi. 
Á þeim viðsjárverðu tímum sem 
framundan eru í þjóðfélaginu er 
mikilvægt að standa saman og 
styðja við bakið hvort á öðru og 
smita þannig út frá sér jákvæðni 
og bjartsýni,” segir Ómar Stefáns-
son.
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Bjartsýni í stað bölmóðs
Ómar Stefánsson  
formaður bæjar-
ráðs.

Kópavogs-
kirkja bleik 
vegna árvekn-
isátaki um 
krabbamein

Nú fyrri hluta október hefur 
Kópavogskirkja verið lýst upp 
í bleikum lit í tilefni af árvekn-
isátaki um brjóstakrabbamein. 
Sigurrós Þorgrímsdóttir, forseti 
bæjarstjórnar Kópavogs, kveikti á 
lýsingunni. Þetta er gert á vegum 
Krabbameinsfélagsins, í samvinnu 
við sóknarprest og sóknarnefnd 
en Orkuveita Reykjavíkur sér um 
lýsinguna.

Hallgrímskirkja var lýst upp í 
október 2001, Perlan 2002, Stjórn-
arráðshúsið 2003, Ráðhúsið í 
Reykjavík 2004, Bessastaðir 2005, 
Höfði 2006 og Viðeyjarstofa og 
Viðeyjarkirkja 2007. Bleik lýsing 
verður einnig sýnileg annars stað-
ar á landinu í október, líkt og í 
mörgum öðrum löndum.

Basar í 
Sunnuhlíð 
1. nóvember 

Hinn árlegi haust- og jólabas-
ar Dagdvalar í Sunnuhlíð, Kópa-
vogsbraut 1c, verður haldinn 
laugardaginn 1. nóvember nk. 
og hefst kl. 14:00. Einnig verð-
ur kaffisala í borðsal þjónustu-
kjarna. Það er Soroptimista-
klúbbur Kópavogs sem styrkir 
Dagdvölina með því að sjá um 
kaffisöluna. Á basarnum verður 
margt fallegra muna til jólagjafa 
og einnig heimabakaðar kökur 
og lukkupakkar.

Dagdvölin hefur nú starfað í 
19 ár og á þeim tíma hafa hátt 
á fjórða hundrað aldraðir Kópa-
vogsbúar notið þar þjónustu 
um lengri eða skemmri tíma. 
Markmið Dagdvalar er að vera 
stuðningur við aldraða sem 
búa heima og veita þeim ýmsa 
aðstoð og þjónustu.
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Bernskuminningar úr Kópavogi
Í Guðna búð hitt ust all ir og einnig all ir hund arn ir!

Guð mund ur Þórð ar son er 
fædd ur í Reykja vík en þeg ar 
hann var að eins 5 ára að aldri 
flutti fjöl skyld an í Kópa vog, og 
þar hef ur Guð mund ur átt heim-
ili all ar göt ur síð an. Fað ir hans, 
Þórð ur Guð munds son leigu bíl-
stjóri byggði þá við Kárs nes braut 
15 sem í dag er núm er 33.

Ástæð an fyr ir flutn ingn um í 
Kópa vog var fyrst og fremst sú 
að þar var að hafa miklu ódýr ari 
lóð ir en í Reykja vík. Þar bjó fjöl-
skyld an við hlið ina á Kobba kofa, 
ein setukarli sem þótti væg ast sagt 
mjög sér lund að ur. Hinu meg in við 
Kobba kofa bjuggu Axel Helga son 
og Sonja sem stofn uðu Nesti og 
ráku í mörg ár. Móð ir Guðmund-
ar er Dag mar Clausen og hann á 
tvö systk ini, Þórð sem er bæj ar-
lög mað ur í Kópa vogi og býr upp 
við El liða vatn og syst ur ina Önnu 
Mar íu sem er hjúkr un ar fræð ing ur 
og býr á Ak ur eyri.

,,Ég byrj aði snemma að leika 
mér í fót bolta. Það var þannig 
að mað ur vakn aði snemma og 
fór út á völl í fót bolta, að al lega 
Valla gerð is völl, og var þar þar til 
mað ur var sótt ur, þá stund um 
kom ið fast að mið nætti. Bak við 
Nesti, sjáv ar meg inn, var einnig 
sparkvöll ur með mörk um í sem 
við strák arn ir vor um oft á. Ann-
að fé lag en Breiða blik var ekki í 
Kópa vogi á þess um tíma, enda 
bjó þar miklu færra fólk. Ég byrj-
aði að spila með 4. flokki og var 
þar í tvö ár en þeg ar ég átti að 
ganga upp í 3. flokk var eng inn 3. 
flokk ur því það voru all ir gengn ir 
upp í 2. flokk. Þá fékk fé lagi minn í 
Kópa vogi mig til að ganga í KR, en 
þá var KR að fara í ut an lands ferð 
til Skotlands, og það heill aði. Það 
var árið 1960. Þar var ég þar til ég 
kom upp í meist ara flokk. Þá hljóp 
mað ur upp á Hafn ar fjarð ar veg og 
tók strætó í Hljóm skála garð inn og 
hljóp það an á æf ingu vest ur á KR-
völl, og síð an sömu leið til baka 
eft ur æf ingu. 

Þeg ar ég kom upp í meist ara-
flokk gekk ég aft ur í rað ir Breiða-
bliks og fyrsti leik ur minn var 
að mig minn ir leik ur í Litlu-bik ar-
keppn inni gegn FH. Ég var í fót-
bolt an um síð an all ur göt ur þar til 
árið 1974, en spil aði svo lít ið eft ir 
það með ,,old-boys.” Helstu af rek 
okk ar í Blik um voru að vinna 2. 
deild ina og kom ast í úr slit í bik ar-
keppn inni. Þar mætt um við Vík-
ingi, en töp uð um 1-0 í flóð ljós um 
á Mela velli þar sem Vík ing ur skor-
aði snemma en hékk svo á því 
all an tím ann. Við vor um þá í 1. 
deild inni og höfð um unn ið Fram 
og KR á leið inni í úr slit in.”

Fyrsti lands liðs mað ur 
Breiða bliks

Guð mund ur er fyrsti lands liðs-
mað ur Breiða bliks. Það var árið 
1970 en fyrsti leik ur inn var gegn 
olýmp íuliði Eng lend inga í London. 
Síð ar um sum ar ið lék Guð mund ur 
lands leik gegn Frökk um og síð ar 
aft ur gegn Eng lend ing um, en fleiri 
urðu lands leik irn ir ekki. Á þess-
um tíma var Al bert Guð munds son 
hálf gerð ur ein vald ur og var með 
viku leg ar úti æf ing ar all an vet ur þó 
stund um hafi þurft að klofa skafla 
á æf ing um, en al laf þurftu strák-
arn ir að vera á stutt bux un um!

,,Við strák arn ir í vest ur bæn um 
vor um að al lega í fót bolta, það var 
ekki um mik ið ann að að vera. En 
mað ur var í íþrótt um all an árs ins 
hring, var í fót bolt an um á sumr-
in og oft í frjáls um íþrótt um og 
keppti þar með al ann ars í hindr un-
ar hlaupi, há stökki og sprett hlaup-
um, en í hand bolta og körfu bolta 
á vet urna.

Það var mik ið teflt á þess um 
árum og ég náði upp í meist ara-
flokk í skák eins og öðr um grein-
um sem ég keppti í. Ég var í MR og 
upp í há skóla með mjög sterk um 
skák mönn um eins og Guð mundi 
Sig ur jóns syni, Braga Krist jáns-
syni, Jóni Hálf dán ar syni, Kristni 
Björns syni og fleir um. Í mennta-
skól an um gát um við still upp 15 
til 20 meist ara flokks mönn um í 
fjöltefli.

Ég varð fyrsti skák meist ari 
Kópa vogs, það var árið 1967 og 
þriðji á Norð ur landa móti ung linga 
árið 1962. Oft tók ég þátt í fjöltefl-
um, og tókst m.a. að leggja heims-
meist ar arnn Tal í fjöltefli þeg ar ég 
var í mennta skóla.”

Bófa has ar í holt inu
,,Fyrstu leik fé lag ar mín ir í æsku 

á Kárs nes braut inni voru auð vit að 
fyrst og fremst bekkj ar fé lag arn ir, 
eins og t.d. Jón Lofts son skóg rækt-

ar stjóri sem nú býr aust ur á Hér-
aði, og fleiri. Það slitn aði nokk uð 
sam band ið við þá þeg ar mað ur 
gekk í KR en end ur nýj að ist þeg ar 
ég kom til baka í Breiða blik.

Þeg ar ekki var ver ið að sparka 
bolta vor um við að leika okk ur í 
holt inu þar sem Kópa vogs kirkja 
er. Þar var oft mik ill bófa has ar og 
hart barist milli hverfa og stund-
um milli gatna. Hlað in voru virki 
til að verj ast ,,óvin un um” sem oft 
var hart barist um.

En fjar an í Foss vogi hafði mik-
ið að drátt ar afl og oft var ver ið     
beggja meg in vogs ins allt út í Naut-
hóls vík. Við sigld um á alls kyns far-
ar tækj um og vor um oft að veiða 
nið ur við nið ur suðu veksmiðj una 
ORA og vor um að stel ast inn á 
svæð ið hjá Vita- og hafn ar mál til 
að veiða bæði ufsa og kola. Það 
kom svo mik ið æti fyr ir fisk inn frá 
ORA út í sjó inn og því var oft þar 
krökkt af fiski. Oft lagði vog inn á 
vet urna og þá var hægt að fara 
yfir vog inn á ís, en oft var erfitt 
um vik að kom ast aft ur í land þar 
sem ís inn brotn aði sund um við 
fjöru borð ið svo sæta þurfti lagi 
og stökkva í land. Ég er hrædd-
ur um að mað ur mundi ekki sam-
þykkja að manns eig in börn væru 
að stunda svona leik í dag!”

Á þess um árum var göml um tog-
ara siglt inn í Foss vog inn og al veg 
upp í fjöru fyr ir neð an kirkju garð-
inn, og þar var hann lát inn grotna 
nið ur. En tog ar inn varð hið besta 
leik svæði, og ekki síst spenn andi. 
Á þess um árum fyllt ist Foss vog ur-
inn stund um af sjó flug vél um frá 
hern um og við vor um stund um 
að sigla þarna á prömm um og fór-
um á ein staka sinn um nærri þess-
um flug vél um. Stund um sátu flug-
menn irn ir í fjör unni, höfðu kveikt 
bál, drukku bjór og átu sæl gæti. 
Við reynd um stund um að nálg ast 
þá til þess að fá sæl gæti, og oft 
tókst það.

Það var sér sök menn ing þarna 

í vest ur bæn um, og inn an um full-
orð ið fólk og krakka var hell ing ur 
af hund um sem ekki voru hafð ir 
í bandi á þeim tíma. Ég átti einn 
hund sjálf ur, en það var keyrt á 
hann þeg ar ég var 13 ára.

Stund um var mað ur send ur út í 
Guðna búð að versla, þar hitti mað-
ur alla fé lag anna og margt full orð-
ið fólk, og þar hitt ust einnig all ir 
hund arn ir! Það gat ver ið fjörugt. 
En þeg ar mað ur komst á ung lings-
ár in varð sjopp an á Kópa vogs háls-
in um helsti sam komu stað ur inn 
okk ar krakk anna. En stund um 
æst ist leik ur inn þarna, og þá var 
hringt í Þórð hrepp stjóra á Sæ bóli 
til að skakka leik inn. Einu sinni 
þeg ar hringt var í hann voru það 
skila boð frá hon um að bíll inn væri 
bil að ur og við yrð um bara að vera 
stillt! Hann ætl aði ekki að kjaga 
þarna upp eft ir frá Sæ bóli.

Þeg ar ég var 11 og 12 ára bar 
ég út Mogg ann og Al þýðu blað ið 
um all an vest ur bæ Kópa vogs. 
Ég hjólaði með blöð in, oft um 
troðn inga sem voru þarna áður 
en al vöru gatna gerð hófst, og var 
fljót ur að því enda bjuggu ekki 
svo marg ir í vest ur bæn um og alls 
ekki all ir áskrif end ur.”

Belju rekst ur og   
her manna bragg ar

Guð mund ur seg ir að oft hafi ver-
ið gam an að fara yfir að Lundi og 
fá að reka belj urn ar það an yfir í 
Eski hlíð ina við Mikla torg. Þarna 
var göm ul kerl ing sem rak belj urn-
ar og það var oft fjör á fá að reka 
belj urn ar með henni, og ekki laust 
við að stund um væri strák arn ir að 
gera henni líf ið svo lít ið leitt með 
smá hrekkj um.

,,Stund um var far ið með nesti 
yfir í Blésu gróf eða upp í Hjall ana, 
en ég bý þar einmitt í dag, eða 
við Stóra hjalla. Hér voru fiski trön-
ur út um allt og ör ugg lega mik ið 
magn af fiski verk að hér. Hér á 
Hjöll un um voru einnig bragg ar frá 
her náms ár un um sem voru nýtt-
ir til ým issa hluta, og þeir voru 
einnig við Kás nes braut ina og þar 
sem Hamra borg in er voru stór ir 
bragg ar sem síð ar voru not að ir 
sem smur stöð og bíla verk stæði. 
Hér voru einnig leif ar af virkj um 

frá her náms ár un um sem við strák-
arn ir lék um okk ur í, mjög skemmti-
legt leik svæði.”

Fyrsti lands liðs þjálf ari 
kvenna

,,Fljót lega eft ir að ég byrj aði 
að spila í meist ara flokki fór ég að 
æfa yngri flokk ana í Breiða bliki, 
og oft voru laun in ekki há, ég leit 
frem ur á þetta sem skemmti legt 
hobbý. Á þeim tíma komu marg-
ir mjög góð ir strák ar upp, og 
Ís lands mót ið vannst þá fjög ur ár 
í röð, fyrst í 5. flokki 1973 og síð-
an aft ur 1974 og sömu strák ar í 
4. flokki 1975 og 1976. Þetta voru 
strák ar eins og Siggi Grét ars, Sig-
ur jón Krist jáns son, Trausti Ómars-
son, Helgi Bents son og Bene dikt 
Guð munds son og þeir náðu all-
ir að spila lands leiki með yngri 
lands lið un um. Síð an tók ég við 
að þjálfa meist ara flokk kvenna, 
en 1967 komu nokkr ar stelp ur á 
tal við mig og spurðu hvort ég 
vildi ekki þjálfa þær í fót bolta. Það 
sum ar var að al lega æft, ekki nein-
ir móta leik ir. Eft ir keppn is ferð til 
Dan merk ur með meist ara flokk 
kvenna sem gekk mjög vel fór ég 
að stjaka við for ystu KSÍ og kanna 
hvort ekki væri grund völl ur fyr ir 
því að mynda lands lið. Það var 
sett á lagg irn ar tveim ur árum síð-
ar og ég var fyrsti lands liðs þjálf-
ari kvenna og var með það fyrstu 
þrjú árin. Fyrsti leik ur inn var við 
Skota er lend is. Þetta var það síð-
asta sem ég kom ná lægt þjálf un 
að und an skildu einu sumri sem ég 
þjálf aði 5. flokk hjá HK, en yngri 
son ur minn var í lið inu. Lið ið þjálf-
aði Júgóslavi sem var svo strang-
ur að það voru all ir við það að gef-
ast upp. Ég hljóp þá í skarð ið.”

Guð mund ur hætti al veg í fót-
bolta fyr ir þrem ur árum þeg ar 
hann sleit hásin, og taldi þá nóg 
kom ið. Í dag er hann svo lít ið í 
golfi en sára lí ið í veiði skap, enda 
hef ur það aldrei verf ið sér stakt 
áhuga mál og alls ekki það mik ið 
að til stæði á kaupa leyfi í dýr um 
lax veiðiám á sumr in.  Um tíma 
átti hann Sóma-plast bát og var þá 
sund um á sjóstöng úti á Fló an um.

Guð mund ur Þórð ar son er gift ur 
Mar gréti Lindu Þór is dótt ur kenn-
ara og eiga þau þrjá syni.

Meist ara flokk ur Breiða bliks árið 1970. Sig ur veg ar ar í II. deild. 
Aft ari röð frá vinstri: Trausti Hall steins son, Guð mund ur Þórð ar son, 
Helgi Snorra son, Stein þór Stein þórs son, Sig ur jón Valdi mars son,  
Þór Hreið ars son, Rík harð ur Örn Jóns son, Ein ar Þór halls son. 
Fremri röð frá vinstri: Gísli Sig urðs son, Helgi Helga son, Guð mund-
ur H. Jóns son, Magn ús Stein þórs son, Ólaf ur Há kon ar son, Giss ur     
Guð munds son, Bjarni Bjarna son, Daði E. Jóns son.

Á ferða lagi í góð um fé lags skap.

Árs gam all peyi.

Guð mund ur Þórð ar son.

Á Norð ur landa móti ung linga í skák 1962.

Á Bermu da eyj um á keppn is-
ferða lagi með Kefl vík ing um 
sem láns mað ur.
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Þjón ustu skerð ing á leik skól-
an um Hvarfi var neyð ar úr ræði 
leik skóla stjóra þeg ar nokkr ir 
starfs menn sögðu upp eða urðu 
að hætta störf um fyr ir vara laust af 
mis mun andi ástæð um. 

Að hluta til er um að ræða af leið-
ing ar af erf ið leik um síð ast lið inn vet-
ur áður en Kópa vogs bær tók við 
rekstri leik skól ans úr hendi einka að-
ila. Af þessu til efni sendi leik skóla-
stjóri Hvarfs bréf til for eldra barna 
á leik skól an um áður en hon um var 
lok að vegna sum ar leyfa í júlí þar 
sem tek ið var fram að þjón ustu-
skerð ing væri yf ir vof andi.

Gunn ar I. Birg is son bæj ar stjóri 
seg ir að það sé með mik illi ánægju 
að geta til kynnt að skerð ingu á þjón-
ustu við öll 4 og 5 ára börn á leik-
skól an um Hvarfi hafi nú þeg ar ver ið 
hætt en þau eru lið lega 70 að tölu; 5 
ára börn misstu hálf an dag úr skóla 
og 4 ára börn in einn dag. Unn ið er 
að því bæði í leik skól an um Hvarfi 
og fræðslu sviði Kópa vogs bæj ar að 
leysa starfs manna vanda leik skól-
ans í þeim til gangi að draga fljótt 
úr skerð ingu á þjón ustu við yngstu 
börn in einnig sem eru um 35 tals-
ins.

Bú ist var við að þau hefðu öll 

feng ið fulla dvöl í síð asta lagi 8. sept-
em ber sl. For mað ur leik skóla nefnd-
ar, Sam ú el Örn Er lings son, seg ir 
að ekki sé búið að ráða í öll störf á 
Hvarfi en hann sé von góð ur um að 
það tak ist sem og við aðra leik skóla 
í Kópa vogi á allra næstu vik um.

,,Bet ur hef ur geng ið að manna 
leik skóla í Kópa vogi en und an far in 
ár. Um sókn ir hæfra starfs manna eru 
fleiri og er til að mynda búið að ráða 
í nán ast all ar stöð ur á leik skól um í 
eldri hverf um bæj ar ins. Hvergi er 
út lit fyr ir að skerða þurfi frek ar dval-
ar tíma barna vegna mann eklu,” seg-
ir Gunn ar I. Birg is son bæj ar stjóri. 

Leik skóla börn um á Hvarfi tryggð full dvöl Víta verð ur hraðakst ur 
í ná grenni skóla

-Hraðakst ur virð ist vera tíð ur í 
námunda við Hjalla skóla, Digra-
nes skóla og Snæ lands skóla ef 
álykta má út frá hraða mæl ingu 
lög regl unn ar á höf uð borg ar -
svæð inu fyr ir og eft ir há degi sl. 
mánu dag. Frá kl. 10.35 til 11.35 
þann dag var mæld ur með hraða-
mynda vél hraði bif reiða sem ekið 
var aust ur Álf hóls veg. Mynda vél-
in var stað sett á milli Hjalla skóla 
og Digra nes skóla þar sem er 30 
km há marks hraði, gang braut ir og 
merki um gang andi veg far end ur 
og skóla. Vökt un þessi er lið ur í 
eft ir liti lög reglu með hraðakstri 
við grunn skóla á höf uð borg ar -
svæð inu.

Á of an greindu tíma bili mældi 
hraða mynda vél in hraða 57 öku-
tækja. Af þeim var tek in mynd af 23 
sem voru á meira en af skipta hraða 
lög reglu, eða 40% af öku tækj un um 
sam kvæmt frétt frá lög regl unni á 

höf uð borg ar svæð inu. Með al hraði 
þeirra sem ljós mynd að ir voru var 
45 km. Fjór um öku tækj um var ekið 
á 50 km hraða eða meira. Einu öku-
tæki var ekið á 64 km hraða.

Síð deg is, milli kl. 14.10 og 
15.10, var með sama hætti vökt uð 
um ferð vest ur Furu grund. Þar er 
30 km há marks hraði, hraða hindr-
an ir og merki um skóla börn enda 
Snæ lands skóli við vökt un ar stað-
inn. Sam kvæmt upp lýs ing um lög-
reglu voru mörg grunn skóla börn á 
leið heim frá skóla með an á vökt un 
henn ar stóð. Af 43 öku tækj um sem 
ekið var fram hjá lög regl unni var 23 
ekið á meiri hraða en svoköll uð um 
af skipta hraða lög reglu eða 53% af 
vökt uð um öku tækj um. Með al hraði 
þeirra sem ljós mynd að ir voru aka 
hrað ar en leyfi legt er var 44,95 
km. Fjór um öku tækj um var ekið á 
50 km hraða eða meira og sá sem 
hrað ast ók var á 56 km hraða.
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Tíðni stræt ó ferða jókst á 9 
strætó leið um 24. ágúst sl. auk þess 
sem breyt ing ar urðu á þjón ustu 
í Hafn ar firði og Garða bæ þeg ar 
ný vetr ar á ætl un Strætó tók gildi. 
Stræt is vagn ar munu í vet ur ganga 
á fimmt án mín útna fresti á virk um 
dög um á leið um 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 
14 og 15. Í sum ar hafa lið ið þrjá tíu 

mín út ur milli ferða. Fjór ir vagn ar 
munu því ganga á hverri klukku-
stund á þess um leið um í stað   
tveggja eins og ver ið hef ur í sum ar.

Breyt ing ar verða jafn framt á leið-
um 1, 21 og 22. Leið 21 mun nú 
aka eft ir Suð ur hrauni og Aust ur-
hrauni við Mar el, til og frá versl un 
IKEA, sem stað sett er í Garða bæ.         

Eng inn stræt is vagn hef ur hing að 
til ekið á þessu svæði og er því um 
hreina við bót að ræða. Strætó bs. 
er byggða sam lag í eigu sjö sveit ar-
fé laga á höf uð borg ar svæð inu. Meg-
in hlut verk Strætó bs. er að veita 
al menna þjón ustu á sviði al menn-
ings sam gangna.

Tíðni stræt ó ferða eykst

ÓB-ráð gjöf býð ur upp á      
tveggja daga nám skeið um for-
eldra hlut verk ið sem hjón in og 
sál fræð ing arn ir John og Julie 
Gott man hönn uðu. Kópa vogs bær 
kost ar nám skeið ið sem er gjald-
frjálst fyr ir verð andi og nýorðna 
for eldra í Kópa vogi. 

Gott man hjón in eru í for ystu-
sveit á heims vísu í vís inda rann-
sókn um á hjóna band inu, sam-
bönd um para og fjöl skyld unni. 
Nám skeið ið hjálp ar til við að 

und ir búa verð andi for eldra og for-
eldra barna á fyrsta ári fyr ir eitt 
mik il væg asta verk efni lífs ins: Að 
ala upp barn. Nám skeið inu, sem 
kall að er Barn ið kom ið heim, er 
ætl að að hjálpa vænt an leg um for-
eldr um og for eldr um ungra barna 
að við halda og efla sam band sitt 
sam hliða for eldra hlut verk inu. 
Rann sókn ir hafa sýnt að sjö af 
hverj um tíu for eldr um upp lifa 
minni ánægju í sam band inu fyrstu 
þrjú árin eft ir fæð ingu barns. 

Sam starfs að il ar ÓB-ráð gjaf ar eru 
heilsu gæslu stöðv ar og kirkj ur í 
Kópa vogi. Nám skeið ið verð ur laug-
ar dag ana 18. og 25. októ ber frá kl. 
10.00 – 17.00. Kennsl an fer fram 
með fyr ir lestr um, ein stak lings-
verk efn um og um ræð um í hóp-
um. Fyrsta skref ið er að gera sér 
grein fyr ir því sem er í vænd um 
og næsta skref er að búa sig und ir 
það. Skrán ing og nán ari upp lýs ing-
ar eru hjá obrad gjof@obrad gjof.is 
og í síma 553-9400.

Kópa vogs bær býð ur á nám skeið um for eldra hlut verk ið
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- Und ir bún ing ur vetr ar starfs í full um 
gangi hjá Breiða blik

Nú þeg ar sumri hall ar er unn-
ið af mikl um krafti inn an Breiða-
bliks að und ir bún ingi vetr ar -
starfs fé lags ins. Þar er í mörg 
horn að líta hjá stóru fé lagi sem 
hef ur mikl um og marg vís leg um 
skyld um að gegna í  fjöl mennu 
bæj ar fé lagi.

Breiða blik er eitt stærsta íþrótta-
fé lag á Ís landi. Fjöldi iðk enda inn-
an vé banda þess tel ur nú á þriðja 
þús und í sjö deild um. Inn an fé lags-
ins er lögð stund á frjáls ar íþrótt-
ir, körfu bolta, knatt spyrnu, kara-
te, sund, dans og skíða í þrótt ir. 
Fé lag ið rek ur starf semi sína víða 
í Kópa vogi, en höf uð stöðv arn ar 
eru í íþrótta mið stöð inni Smár an-
um.

Breiða blik hef ur á und an gengn-
um ára tug um fagn að mörg um 
glæst um sigr um á keppn is vell in-
um. Þar hafa oft ar en ekki leik ið 
stórt hlut verk ung ir kepp end ur 
sem not ið hafa þeirr ar áherslu 
sem ávallt hef ur ver ið á barna- og 
ung linga starf  inn an fé lags ins.

Á næst unni verð ur vetr ar starf 

Breiða bliks kynnt sér stak lega 
fyr ir íbú um Kópa vogs í sér stöku 
kynn ing ar riti sem dreift verð ur í 
öll hús bæj ar fé lags ins. Rit þetta 
ber heit ið Hvað á ég að gera í vet-
ur? og er nú gef ið út í fjórða sinn. 
Þar ættu all ir sem hyggja á þátt-
töku í skipu lögðu íþrótta starfi að 
finna eitt hvað við sitt hæfi. Börn, 
ung menni og for eldr ar þeirra eru 
því sér stak lega hvött til að kynna 
sér efni rits ins. 

Sam fé lags legt gildi íþrótta er 
ótví rætt. Saga Breiða bliks er sam-
of in sögu Kópa vogs og í gegn um 
tíð ina hef ur fé lag ið ver ið einn 
af horn stein um bæj ar fé lags ins. 
Grunn tónn inn í þeirri sögu er 
far sælt sam starf fé lags ins, bæj ar-
yf ir valda og íbúa Kópa vogs. Við 
hjá Breiða blik vilj um leggja okk ar 
lóð á vog ar skál arn ar til að trygga 
áfram hald andi vel gengni sam-
starfs ins og þar með fé lags ins.  

F.h. að al stjórn ar Breiða bliks
Orri Hlöðvers son
for mað ur
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Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Jón G. Bjarnason

Nær 1.500 krakk ar æfa 
fim leika hjá Gerplu

Vetr ar starf fim leika fé lag ins 
Gerplu er haf ið í Ver söl um, sal 
fé lags ins. Í Gerplu eru 1.493 iðk-
end ur nú í upp hafi vetr ar starfs-
ins, hóp arn ir eru 91 og þjálf ar ar 
fé lags ins 71. Starf sem in hef ur 
far ið mjög vel af stað í ár og hafa 
krakk arn ir ver ið njóta sín vel í 
saln um. 

Fé lag ið hef ur ákveð ið að lengja 
hvert starfs tíma bil og hófst starf-
sem in í haust á sama tíma og skól-
arn ir tóku til starfa. Í vor er stefnt 
að því að enda vor önn ina á stór-
glæsi legri vor sýn ingu, sem all ir 
iðk end urn ir taka þátt í, á sama 
tíma og skól arn ir fara í sum ar frí.

Fyrsta mót vetr ar ins, Haust mót 
Fim leika sam bands Ís lands, verð ur 
um miðj an októ ber og eru skráð ir 
iðk end ur frá Gerplu 72. Á því móti 
verða ein hverj ir að taka sín fyrstu 
skref í keppn is heim in um og verð-
ur gam an að fylgj ast með þeim í 
vet ur.

Til keppni í Belg íu og  
Sví þjóð

Þrír hóp ar frá Gerplu eru á leið-
inni til keppni er lend is. Meist ara-
flokk ur kvenna í hóp fim leik um 
tek ur þátt á Evr ópu móti í Gent 
í Belg íu 24. októ ber nk. en hóp-
ur inn er nú ver andi Norð ur landa-
meist ari og varð í 2. sæti á síð-
asta Evr ópu móti 2006 í Tékk landi. 
Meist ara hóp ur kvenna fer svo til 
Antwerpen í Belg íu og tek ur þátt á 
boðs móti í byrj un nóv em ber mán-
að ar. Með í för á það mót verð ur 
Ís lands meist ari kvenna í áhalda-
fim leik um, ásamt stelp un um sem 
urðu í 2. og 3. sæti. Um næstu 

helgi, 11.-12. októ ber fer fram mót 
í Mal mö í Svíð þjóð þar sem hóp ur 
stúlkna frá Gerplu úr yngri meist-
ara hópi tek ur sín fyrstu skref í 
þátt töku móta á er lendri grund. 

All ir hóp ar fé lags ins koma til 
með að taka þátt í jóla gleði á veg-
um fé lags ins á einn eða ann an 
hátt. Boð ið verð ur upp á æf ing ar 
milli jóla og nýárs, há tíð ar blær 
verð ur yfir þeim æf ing un um og 
gleð in í fyr ir rúmi.

Sól veig Jóns dótt ir þjón ustu-
stjóri Gerplu seg ir að gam an verði 
að sjá krakk ana setja sér mark mið 
í vet ur og temja sér heil brigð an 
lífs stíl. Vakni ein hverj ar spurn ing-
ar varð andi starf semi fé lags ins 
er best að hafa sam band við Sól-
veigu eða senda henni tölvu póst 
á net fang ið sol veigj@gerpla.is

Auð ur Inga Þor steins dótt ir fram kvæmda stjóri Gerplu og Sól veig    
Jóns dótt ir þjón ustu stjóri fé lags ins í sal fé lags ins.

Kenn ari við Snæ lands-
skóla með vann silf ur á 
Evr ópu móti í bad mint on

Broddi Krist jáns son, kenn ari 
við Snæ lands skóla í Kópa vogi, 
vann silf ur verð laun in á Evr ópu-
móti öld unga í bad mint on sem 
fram fór á Spáni í sl. viku. Brod-
di, sem kepp ir í +45 ára flokki, 
hafði bet ur gegn Dan an um Jes-

per Tolm an í und an úr slit un um 
en Broddi vann í tveim ur lot um, 
21:16 og 21:9. Í úr slita leikn um, 
sem fram fór á sunnu dag kepp-
ti Broddi við Dan ann Mart in 
Quist, en beið lægri hlut, 21:12 
og 21:11.
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Karlalið HK í handboltanum 
var með 4 stig eftir 3 leiki í N1 
deildinni en fjórði leikur liðsins 
var í gærkvöldi. Liðið tapaði 
fyrsta leiknum gegn Fram 23-27 
en vann svo FH 36-33 og Íslands-
meistara Hauka 25-23 og leikur 
næst gegn Stjörnunni í Digranesi 
16. október nk.

Á mánudag leik HK gegn Val í 
Eimskipsbikarkeppninni en tap-
aði með einu marki eftir dramatík 
í lok leiksins. Valur var búinn að 
leiða lengst af leiks en í lokin kom 
óvænt spenna. Valsmenn fóru í 
sókn á síðustu mínútunni en skot 
þeirra var varið. Það voru 20 sek-
úndur til leiksloka þegar HK fór í 
sóknina en Valdimar Fannar Þórs-
son átti misheppnaða sendingu 
á lokasekúndunum sem fór í inn-
kast. Mikil spenna, en Valsmenn 
komust áfram, 27-26.

 Nýr leikmaður til HK
Lið HK í N1-deild kvenna byrj-

aði í deildinni með 21-19 sigri 
gegn Fram en tapaði svo gegn 
FH 24-25 og gegn Haukum 29-35. 
Liðið leikur næst á Seltjarnarnesi 
gegn Gróttu á morgun, 11. októ-
ber. Eimskipsbikarkeppni kvenna 
hefst 11. nóvember.

HK hefur fengið til sín ung-
versku skyttuna Zsofia Micskó til 
að styrkja lið sitt fyrir leiktímabil-
ið. Vonast er til að hún verði búin 
að öðlast leikheimild fyrir leikinn 
á morgun gegn Gróttu. Micskó get-
ur leikið allar útistöður á vellinum 
og hún kemur því til með að auka 
breiddina mikið hjá HK. Micskó, 
sem er 23 ára, hóf ferilinn með 
liði Gyur í heimalandinu og hefur 
spilað þar í efstu deild og í einnig 
í Frakklandi.

Erlingur Richardsson, þjálfari 
HK-liðsins í N1-deild kvenna, segir 
að haldið verði áfram uppbygg-
ingastarfinu í vetur sem hafi verið 
í gangi og byggja á þeim stelpum 
sem fyrir eru í liðinu auk þeirra 
tveggja útlendu leikmanna sem 
hafi komið til liðsins en verið hafi 
að spila hérlendis síðustu 5 til 6 
ár, þ.e. Jotlanda frá Val og Pavla 

frá Gróttu. Nú bætist ungverska 
skyttan við. 

„Við höfum misst góða leik-
menn frá síðasta vetri út eins og 
t.d. systurnar Auði og Rut auk pól-
sks leikmanns en Pavla kemur inn 
og við ætlum að byggja svolítið á 
Brynju. Við erum með þokkalegan 
kjarna leikmanna en höfum tæki-
færi til að grípa til leikmanna úr 
yngri flokkum ef á þarf að halda, 
þær þurfa auðvitað sinn tíma til 
að öðlast leikreynslu og bæta við 
getuna.

Ég held að þetta verði skemmti-
legur handboltavetur en ég held 
að Stjarnan og Valur muni verða 
á toppnum en mótið verði jafnara 
en mörg undanfarin ár. Það verð-
ur erfitt fyrir mínar stelpur í HK 

að verða í einu af þremur efstu 
sætunum en ættu að eiga mögu-
leika á því að verða í sætum 4 
til 8. Þegar yngri flokkarnir koma 
upp kemur betri árangur. Nú er 
mikill meðbyr með handboltanum 
eftir frábæran árangur karlalands-
liðsins á olympíuleikunum og það 
er um að gera að nýta þann með-
byr til að skapa stemmningu á 
leikjunum með fleiri áhorfendum. 
Það hefur þegar orðið vart aukins 
áhuga í yngri flokknum, það sækja 
fleiri æfingar, bæði stelpur og 
strákar,” segir Erlingur Richards-
son, þjálfari sem ásamt Kristni 
Guðmundssyni aðstoðarþjálfara 
lofa áhorfendum skemmtilegum 
leikjum í Digranesi í vetur.

Árangur Landsbankadeild-
arliðanna úr Kópavogi, Breiða-
bliks og HK, var langt frá því 
að vera ásættanlegur, bæði 
fyrir leikmenn og áhangendur 
liðanna. Breiðablik setti sér að 
vera í einu af þremur efstu sæt-
unum og komast þar með í Evr-
ópukeppni á næsta ári, en var 
fjarri því þegar upp var staðið, 
hafnaði í 8. sæti. 

Svo virtist sem allur botn dytti 
úr leik liðsins í lokin, eldri leik-
mennirnir sem voru drifkraftur 
liðsins lengst af sumars virtust 
sumir hverjir ekki hafa úthald í allt 
mótið, sem vissulega var lengra 
nú en áður með 12 lið í deildinni, 
eða 22 umferðir. Ungu mennirnir 
stóðu sig yfirleitt vel, en auðvit-
að skorti þá suma þá yfirvegun 
og leikreynslu sem nauðsynleg 
er í heilt mót. Einn efnilegasti 
leikmaður liðsins, Jóhann Berg, 
er áleiðinni í atvinnumennsku í 
Þýskalandi og það er auðvitað 
skarð fyrir skildi hjá Blikum. Liðið 
vann aðeins 8 leiki í sumar, tapaði 
jafn mörgum leikjum en gerði 6 
jafntefli og markatalan var 41-36. 
En það hlýtur m.a. að vera mark-
miðið fyrir næsta leiktímabil að 
allir leikmenn liðsins leiki af sama 
krafti út allt mótið. Þá nær þetta 
lið betri árangri.

HK var spáð falli fyrir þetta 
mót, og því miður rættist það. Í 
fyrra vanmátu sumir andstæðing-
ar liðið og það kom þeim stund-
um til góða, og veran í deild hinna 
bestu var tryggð. Nú vanmat 
enginn andstæðingur HK, enda 
byrjaði liðið mótið alveg hörmu-
lega og það var ekki fyrr en með 
sigri á Val sem leikmenn fóru að 
sýna klærnar og öðlast trú á eigin 
getu. Um tíma virtist liðið vera að                   
bjarga sér frá falli, en fimm sigrar 
og þrjú jafntefli var einfaldlega 
ekki nóg, liðið hafnaði 4 stigum 

á eftur Þrótti í 10. sæti sem þar 
með slapp við fall. Markatalan var 
26-47. HK leikur næsta ár í 1. deild 
og mér segir svo hugur að það 
þar muni liðið hafa stutt stopp, 
og koma aftur upp í úrvalsdeild-
ina. Félagið á efnilega og góða 
yngri flokka sem munu styrkja 
leikmannahóp HK í framtíðinni.

Við höfum áður sagt frá úrslit-
um í Landsbankadeild kvenna þar 
sem Breiðablik hafnaði í 3. sæti 
deildarinnar en HK/Víkingur í 9. 
sæti og féll þar með í 1. deild.

GETRAUNANÚMER 

Brei›abliks 
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HK 
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Gunnleifur Gunnleifsson, fyr-
irliði og markvörður HK, hefur 
verið valinn í í A-landsliðshóp 
Íslands fyrir leikina gegn Hollandi 
og Makedóníu í undankeppni 
heimsmeistaramótsins sem fram 
fara í Rotterdam og á Laugardals-
velli 11. og 15. október nk.

Gunnleifur er fyrsti leikmaður 
HK sem er valinn í A-landsliðshóp 
en hann lék þrjá A-landsleiki árið 
2001, þá sem leikmaður Keflavíkur. 
Einn HK-ingur hefur leikið með A-
landsliðinu, Helgi Kolviðsson sem 
spilaði 30 leiki á sínum tíma, en 
hann var ekki valinn fyrr en eftir að 
hann fór frá HK í atvinnumennsku í 
Austurríki og Þýskalandi.

Þetta er verðskuldaður heið-
ur fyrir Gunnleif sem að margra 
mati hefur verið besti markvörður 
Landsbankadeildarinnar undan-

farin tvö ár. Jafnframt er það stór 
áfangi fyrir HK að eignast í fyrsta 
skipti leikmann í A-landsliðshópi 
Íslands.

Auk Gunnleifs var Árni Gautur 
Arason kallaður inní hópinn á ný 
þannig að Ólafur Jóhannesson 
skiptir alveg um markverði frá 
síðustu landsleikjum. Kannski að 
gefnu tilefni!

Í úrvalslið umferða 15–22
Gunnleifur var valinn í úrvalslið 

15.-22. umferða í Landsbankadeild 
karla sem nýlega var kunngjört. Í 
einkunnargjöf Morgunblaðsin varð 
hann langhæstur markvarða Lands-
bankadeildar karla, annað árið í 
röð. Kópavogsblaðið óskar Gunn-
leifi til hamingju.

Gunnleifur valinn í 
landsliðsmarkið

Frá leik Breiðabliks og HK í fyrri umferð Landsbankadeildar karla.

HK tapaði gegn Val í bikarkeppn-
inni en vann Hauka í deildinni

Lið HK í N1-deild karla byrjar þokkalega, en var slegið út úr bikar-
keppninni í 32-liða úrslitum.

Landsbankadeild karla:

Gunnleifur Gunnleifsson var valinn knattspyrnumaður ársins hjá HK 
og á uppskeruhátið knattspyrnudeildar heiðraður sem besti leikmað-
ur meistaraflokks karla og jafnframt leikmaður ársins hjá stuðnings-
klúbbi HK. Með honum á myndinni er Þórhildur Stefánsdóttir sem var 
valin knattspyrnukona ársins hjá HK. Þórhildur Stefánsdóttir hefur 
skrifað undir samning við knattspyrnudeild HK til næstu tveggja ára, 
eða til ársloka 2010 en óvíst er um framtíð Gunnleifs. Ellen Bjarna-
dóttir fyrirliði meistaraflokks kvenna hjá HK/Víkingi, var útnefnd 
besti leikmaður flokksins. Ellen er lang leikjahæsti leikmaður meist-
araflokks kvenna og hefur leikið með frá stofnun hans árið 2001.

Blikar mæta Skallagrími
Breiðablik leikur nú meðal 

þeirra bestu í Íceland Express 
deild karla í körfubolta. Leik-
menn Breiðabliks eru nýkomnir 
úr góðri æfingaferð til Danmerk-
ur þar sem þeir léku fjóra leiki 
á fimm dögum. Fyrsti leikurinn 
er gegn Skallagrími í Borgarnesi 
eftir viku, föstudaginn 17. októ-

ber á nýju parketgólfi í Smáran-
um. Síðasti æfingaleikurinn var 
gegn ÍR í Seljaskóla sl. miðviku-
dag. Vonandi gengur Blikum vel 
í deildinni í vetur og einnig að 
áhorfendur verði duglegir að 
sækja heimaleiki félagsins, hina 
leikina auðvitað líka, og hvetja 
liðið til sigurs.

Íslandsmeistarar í flokki +40
Úrslitaleikurinn um Íslandsmeist-

aratitilinn í eldri flokki, +40, var spil-
aður í Kórnum fyrir skömmu og 
þar mættust lið Breiðabliks og Fylk-
ir, en þessi lið hafa lengi eldað grátt 
silfur saman  í þessum aldursflokki. 
Blikar höfðu betur í riðlakeppninni 
en Fylkismenn sigruðu samt í riðl-

inum. Í undanúrslitum lagði Fylk-
ir lið Framara 2:1 en Blikar unnu 
HK örugglega 5:1.  Í úrslitaleiknum 
vann Breiðablik öruggan sigur, 7:3. 
Þessir Blikakappar mæta örugglega 
á uppskeruhátíð knattspyrnudeild-
ar sem verður haldin í Smáranum 
næsta laugardag, 11. október.

Blikar í 8. sæti en HK í 11. sæti
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